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 مقدمة:

كلية احلقوق مسارًا ختصصيًا يف دراستك اجلامعية، ويسرنا أن نضع بني يديك هذا لنسعد باختيارك  عزيزي الطالب 

 ،بتسجيل املقررات املتعلقةإلجراءات كافة التوضيح مع وسري الدراسة فيها،  كليتناقديم تعريف موجز عن لتالدليل 

الطالب اجلامعي يف بداية  احيتاجهونظام املستويات واجلداول الدراسية وحقوق الطالب اجلامعي وواجباته، واليت 

األنشطة لك سواء يف دراستك أو ممارستك لكافة مسريته اجلامعية، كما روعي يف إعداد هذا الدليل أن يكون مرشدًا 

 . ذهنكاملختلفة اليت تقدمها اجلامعة، وجميبًا عن االستفسارات اليت قد تطرأ يف 

لتعليمات واإلرشادات الدليل ليكون عونًا لك يف اتباعك ل وحرصًا منا على مصلحتك اليت تهمنا فقد مت إعداد هذا 

 حتصيلك العلمي، وأنشطتك اجلامعية.  يف تؤثرقد أي أخطاء الوقوع يف  لتجنبك الواردة به

ومستقبل باهر  حياة جامعية حافلة بالعطاء والنجاح واإلجنازسبحانه وتعاىل أن مينحك نكرر ترحيبنا بك ونسأل اهلل 

 .بإذن اهلل

 عميد الكلية                                                                                           

  د. مفلح بن ربيعان القحطاني
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 أواًل: التعريف بالكلية

، حيث مت إنشاؤها بهدف تقديم تعليم عالي أهلية يف اململكة  كلية أول   تعترب كلية احلقوق جبامعة دار العلوم     

ني مؤهلني صخصتمب وتزويدهالقطاع اخلاص والقطاع العام،  سوق العمل يفاجلودة يف القانون لتلبية احتياجات 

 .وقادرين على تلبية احتياجاته

يف  ماجستريالعام وس يف القانون وبرناجمني لدرجة املاجستري: ماجستري يف القانون ووتقدم الكلية برنامج البكالوري

 القانون اخلاص.

  :الكلية رؤية -أ

 الريادة يف تقديم علوم قانونية تسهم يف خدمة اجملتمع وتليب متطلبات سوق العمل .

يف اململكة تتبوأ املكانة املتميزة بني كليات احلقوق ل دار العلوم امعةجبكلية احلقوق  من خالل هذه الرؤية تسعى    

 ، وذلك بتوفري أفضل مناخ أكادميي للتعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع.  العربية السعودية

  :الكلية رسالة -ب

اذبة وحمفزة تسهم تسعى كلية احلقوق إىل التميز يف التعليم القانوني واملساهمة يف البحث العلمي، يف بيئة تعليمية ج

  يف اعداد خرجيني مؤهلني وقادرين على خدمة اجملتمع وتلبية متطلبات سوق العمل.

 

 األهداف والقيم -ج

 يتوافق مع معايري اجلودة واالعتماد . متميزتقديم تعليم قانوني  -1

 . األكادميي واالداري بالكليةاألكادميي. تطوير وتأهيل الكادر التعليمي وبيئة حمفزة للتميز  وتعزير تهيئة -2
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 يف القطاع العام واخلاص . للعمل تزويد اجملتمع وسوق العمل بكفاءات قانونية مؤهلة  -3

 .يف رفع مستوى البحث العلمي والدراسات العليا وربطه بقضايا اجملتمع ةاملساهم -4

 .بناء شراكة فاعلة وشاملة مع اجلهات واهليئات ذات العالقة -5

 القيم:

 املساواة -

 العدالة-

 األمانة-

 النزاهة -

 الشفافية-

   الكلية يثانيًا: مواصفات خرجي

 اجلديدة بالتعاون مع كلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة امللك سعود مت إعداد اخلطة الدراسية لكلية احلقوق    

ويتمتعون بالثقة  العمل تلبية احتياجات سوق قادرين علىوذو كفاءات ومؤهالت عالية  ختريج طلبة بشكل يضمن

وذلك من خالل جودة التعليم ،احلياة العملية الالزمة اليت متكنهم من التغلب على الصعوبات اليت قد تواجههم يف 

 التــمــُيــز البــحــثـي واإلبــداع والـــريـــادة.ووالتعلم، 

 كلية احلقوق ما يلي:  ومن أهم املواصفات اليت ينبغي أن تتوافر يف خرجيي

باعتبارها القانون العام يف  يف أي قضية يرتافع عنها أو أي رأي يدلي بهأحكام الشريعة اإلسالمية مراعاة  -1

  اململكة.
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 القدرة على حتليل القواعد والنصوص القانونية .  -2

 القدرة على صياغة مذكرات الرتافع أمام احملاكم.  -3

 القدرة على صياغة العقود القانونية وحتليلها.  -4

 . مبا يتمتع به اخلريج من قدرة على اإلقناع أثناء املرافعات القضاة للوصول إىل احلقيقة مساعدةالقدرة على   -5

 القدرة على تقديم الرأي النظامي والقانوني عندما يطلب منه ذلك.  -6

 القدرة على ضبط النفس وعدم االنفعال عند الرتافع أمام القضاة.   -7

 احرتام اخلصوم وعدم التطاول عليهم أو على ممثليهم.  -8

 احرتام املواعيد وااللتزام بأوقات جلسات الرتافع.  -9

  

 

 ثالثًا: جهات التوظيف للخرجيني 

دار العلوم أن يلتحق بعدد كبري من كلية احلقوق جبامعة  من  يف القانونكالوريوس البيتوقع ملن حيصل على درجة     

 الوظائف يف  القطاع احلكومي و األهلي و مبسميات وظيفية متعددة وذلك على النحو التالي:

 –حمقق قانوني  –ممثل ادعاء  –حمامي  -مساعد مستشار قانوني -باحث قانوني –مستشار قانوني  –معيد 

 ضابط جامعي. –ملحق   -اخصائي عقود –أخصائي أنظمة  –مفتش إداري 

 القطاع احلكومي:  -أ

 الديوان امللكي.  -1
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 هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء.  -2

 جملس الشورى -3

 النيابة العامة -4

 الدوائر احلكومية. الوزارات و اهليئات وخمتلف اإلدارات القانونية يف  -5

 . مكافحة الفسادهيئة الرقابة و-3

 مؤسسة النقد. -4

 اجلامعات احلكومية. -7

 وزارة اخلارجية. -8

 يف القطاع األهلي:  -ب

 .مكاتب احملاماة واالستشارات القانونية-1

 اإلدارات القانونية يف خمتلف الشركات واملؤسسات واهليئات اخلاصة. -2

 أقسام وكليات القانون باجلامعات األهلية. -3

 خمتلف جماالت التحكيم الدولي واحمللي. -4

 املؤسسات املالية واملصرفية والبنوك. -5

وأيضا ميكنهم العمل يف اجلهات احلقوقية كهيئة حقوق االنسان واجلمعية الوطنية حلقوق االنسان ومنظمات 

 ومجعيات اجملتمع املدني األخرى.
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 رابعًا: األقسام العلمية واملقررات الدراسية

  -يوجد يف كلية احلقوق قسمني هما:

 قسم القانون اخلاص -1

 قسم القانون العام  -2

  املقررات اليت يشرف عـلـيها قـسـم الـقـانون اخلاص

 

 م رقم املقرر  اسم املقرر  عدد الوحدات الدراسية 

 1  1101 مبادئ القانون  3

 2 1112 تاريخ القانون  3

 3 1113 املدخل للفقه اإلسالمي 3

 4 1114 مصادر االلتزام 3

 5 1115 أصول البحث القانوني 2

 6 1117 أحكام األسرة 3

 7 1212 أحكام االلتزام 3
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 8 1214 قانون املرافعات 3

 9 1215 العقود املدنية 3

 10 1226 القانون التجاري 3

 11 1227 أحكام املواريث والوصايا والوقف 3

 12 1344 القانون اجلزائي اخلاص 3

 13 1311 قانون العمل 3

 14 1312 أحكام امللكية 3

 15 1323 العقود التجارية وعمليات البنوك 3

 16 1325 القانون البحري 3

 17 1415 القواعد الفقهية يف الفقه االسالمي 3

3 

 مقرر اختياري 

 من متطلبات الكلية

 18 

 19 1316 قانون التنفيذ 3

 20 1317 أحكام اإلثبات 2

 21 1318 أصول الفقه 3

 22 1319 قوانني التأمينات والضمان االجتماعي 2
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 23 1320 قانون التحكيم 2

 24 1326 قانون الشركات 3

 25 1327 األوراق التجارية واالفالس 3

 26 1411 أحكام الضمان العيين والشخصي 3

 27 1412 القانون الدولي اخلاص 3

 28 1413 أحكام امللكية الفكرية 3

 29 1435 نظام الزكاة والضرائب 3

 30 1444 قانون اإلجراءات اجلزائية 3

3 
 مقرر اختياري 

 من متطلبات الكلية

 31 

   جمموع الساعات املقررة  89
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 املقرارات اليت ُيشرف عليها قسم القانون العام

 

 م رقم املقرر  اسم املقرر  عدد الوحدات الدراسية 

 1 1103 علم اإلجرام والعقاب 2

 2 1135 (1القانون الدولي العام ) 3

 3 1136 القانون الدستوري 3

 4 1138 القانون اإلداري 3

 5 1233 العقود والقرارات اإلدارية 3

 6 1239 (2القانون الدولي العام ) 3

 7 1245 القانون اجلزائي العام 3

 8 1238 اإلداريالقضاء  3

  جمموع الساعات املقررة  23

  

  مقررات املتطلب اجلامعي املقررة على طـلبة كلية احلقـوق:
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برنامج اإلعداد ، ويشرف على تقدميها كلية احلقوقوهذه مقررات دراسية إجبارية على مجيع طالب وطالبات 

  اجلامعي وهي:

 م ورقمه املقرررمز   مسمى املقرر  عدد الساعات اجملموع

 1 1300جنم  اإلجنليزيةاللغة  6 

 2 1011نهج  مهارات جامعية 3 

 3 1100احص  مقدمة يف اإلحصاء 3 

 4 1100تقن   مهارات احلاسب 3 

 5 1100رياضة  اللياقة والثقافة الصحية 1 

 6  1101سلم املدخل إىل الثقافة اإلسالمية 2 

 7 1100عرب   مهارات اللغة العربية 2 

 8 1101عرب  املهارات الكتابية 2 

  

  املقررات اإلجبارية واالختيارية يف  كلـيـة الـحـقـوق.

 برنامج اخلطة الدراسية يف كلية احلقوق يقوم على مشول الربنامج على سلتني من املقررات الدراسية:          

  املقررات القانونية اإلجبارية:-1      

تتضمن جمموعة من املقررات القانونية اليت يلزم مجيع طلبة كلية احلقوق دراستها، وتتوزع تلك املقررات          

واليت اخلاص من مقررات القانون  عديداملستويات اليت يدرسها طالب كلية احلقوق. وتشمل تلك املقررات على  كافة 
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وتغطي سلة  العامواليت يشرف عليها قسم القانون العام وكذلك مقررات القانون اخلاص يشرف عليها قسم القانون 

القانونية اليت يدرسها طالب كلية احلقوق، حيث  من إمجالي املقررات النسبة األكرباملقررات القانونية اإلجبارية 

وحدة دراسية وترتكز املقررات  112يعادل  ا  وهو مادراسي امقرر 38  االجبارية القانونية  املقررات يبلغ عدد

  على القواعد والقوانني األساسية اليت يلزم كل طالب من طلبة كلية احلقوق اإلملام بها. القانونية اإلجبارية

  

  املقررات القانونية االختيارية:-2

وتتضمن جمموعة من املقررات اليت يقوم طلبة كلية احلقوق باختيار عدد منها وذلك وفقًا ملدى التخصص الدقيق عام   

مقررات دراسية، وهو ما يعادل  9أو خاص الذي يرغب الطالب الرتكيز عليه، وتبلغ جمموعة املقررات االختيارية 

د القانون العام وعدد من مواد القانون اخلاص، حبيث يقوم وحدة دراسية. وتتكون تلك اجملموعة من عدد من موا 27

الطالب الذي يرغب الرتكيز على ختصص القانون العام باختيار مقررات القانون العام من تلك السلة االختيارية. أما 

يارية من يرغب التخصص يف القانون اخلاص، فيقوم باختيار مقررات القانون اخلاص، وترتكز دراسة املقررات االخت

% من جمموع املقررات القانونية يف 15يف املستويات الثالث األخرية، وتغطي املقررات القانونية االختيارية ما نسبته 

 اخلطة الدراسية لكلية احلقوق. 

 

  عدد الساعات اإلمجالية املطلوبة للتخرج وتـوزيـعها على املـتطلـبات الـدراسـيـة:

 اجنازن التخرج واحلصول على درجة البكالوريوس يف احلقوق، يتوجب عليهم لكي يتمكن طلبة كلية احلقوق م   

 وحدة دراسية، وذلك وفق ما يلي:  140
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 املتطلبات  عدد املقررات  عدد الوحدات 

 االختياريةمتطلبات اجلامعة  1 2

املتطلبات القانونية  مقررات االعداد املشرتك االجبارية +  43 132

 اإلجبارية 

 االختيارية كليةمتطلبات ال 9 6

 اجملموع الكلي للمقررات والوحدات الدراسية 53 140
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 خامسًا: اخلطة الدراسية لكلية احلقوق

 عدد الوحدات املقررة عدد املقررات املتطلبات

 132 43 املقررات اإللزامية

 2 1 متطلبات اجلامعة االختيارية

 6 9 متطلبات الكلية االختيارية

 140 جمموع عدد الوحدات

 

 

 

 

 التخصص: القانون )حقق( الكلية: احلقوق الدرجة: البكالوريوس

 القانون العام -القانون اخلاصالقسم:  ساعة 140ساعات اخلطة: 

  طالب وطالباتاجلنس:  نوع اخلطة: رئيسي



 اململكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم العال 
 جامعة دار العلوم

 كلية احلقوق
 
 

14 
 

  

 السنة األولى

 املستوى الثاني املستوى األول 

 اسم املقرر  الرمز 
ساعة 

 معتمدة 

 متطلب 

 سابق 
 اسم املقرر  الرمز 

ساعة 

 معتمدة 

 متطلب  

 سابق

 - 3 مبادئ القانون 1101حقق - 6 للغة االنجليزية 1300نجم 

 سلم  1100  - 3 مهارات جامعية 1101نهج
لمدخل الى الثقافة  ا

 االسالمية 
2 - 

 - 2 المهارات الكتابية  1100عرب - 3 مقدمة في اإلحصاء 1100احص 

 - 2 علم اإلجرام والعقاب 1103حقق - 3 مهارات الحاسب 1100تقن

رياضة  

1100 
 - 3 تاريخ القانون 1112حقق - 1 اللياقة والثقافة الصحية 

 1113حقق ـــــــــــــــــــــــــــ 
المدخل للفقه  

 اإلسالمي
3 - 

 16 الساعات املعتمدة في الفصل الدراس ي إجمالي 
إجمالي الساعات املعتمدة في الفصل  

 الدراس ي 
15 
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 السنة الثانية 

 املستوى الرابع  املستوى الثالث 

 اسم املقرر  الرمز
ساعة  

 معتمدة

 متطلب

 سابق  
 اسم املقرر  الرمز

ساعة  

 معتمدة

 متطلب

 سابق  

 3 أحكام االلتزام  1212حقق  1101حقق  3 مصادر االلتزام  1114حقق 

 1114 حقق

 

 1115حقق 
أصول البحث  

 القانوني
 3 قانون المرافعات  1214حقق  - 2

 1101حقق 

 

 1233حقق  - 3 أحكام األسرة  1117حقق 
العقود والقرارات  

 اإلدارية 
 1138حقق 3

القانون الدولي   1135حقق

 (1) العام
 1239حقق 1101حقق  3

الدولي  القانون 

 (2) العام
3 

 1135 حقق

 

 1101حقق  3 القانون الجزائي العام  1245حقق  1101حقق  3 القانون الدستوري  1136حقق

 3 لقانون اإلداري ا 1138حقق 
 - 2 مهارات اللغة العربية 1101عرب 1101حقق 

إجمالي الساعات املعتمدة في  

 الفصل الدراس ي 
17 

إجمالي الساعات املعتمدة في  

 الفصل الدراس ي 
17 
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 السنة الثالثة 

 املستوى السادس املستوى الخامس 

 اسم املقرر  الرمز
ساعة  

 معتمدة

 متطلب

 سابق  
 اسم املقرر  الرمز

ساعة  

 معتمدة

 متطلب

 سابق  

 1101حقق  3 قانون العمل  1311حقق 1212حقق 3 العقود المدنية 1215حقق 

حقق  

1226 
 1114حقق 3 أحكام الملكية  1312حقق 1101حقق 3 القانون التجاري

أحكام المواريث والوصايا  1227حقق

 والوقف 
العقود التجارية   1323حقق 1101حقق  3

 وعمليات البنوك
 1226حقق 3

 1114حقق 3 القانون البحري 1325حقق 1233حقق 3 القضاء اإلداري  1238حقق

 1245حقق 3 القانون الجزائي الخاص  1344حقق
141حقق

5 
القواعد الفقهية في الفقه  

 االسالمي 
 1113حقق 3

ــــــــ  ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  - 3 مقرر اختياري من متطلبات الكلية  ـ

إجمالي الساعات املعتمدة في  

 الفصل الدراس ي 
15 

إجمالي الساعات املعتمدة في  

 الفصل الدراس ي 
18 
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 السنة الرابعة 

 املستوى الثامن  املستوى السابع 

 اسم املقرر  الرمز
ساعة  

 معتمدة

 متطلب

 سابق  
 اسم املقرر  الرمز

ساعة  

 معتمدة

 متطلب 

 سابق 

 3 قانون التنفيذ 1316حقق
121حقق

4 
أحكام الضمان العيني   1411حقق

 والشخصي 
 1212حقق 3

 2 أحكام اإلثبات  1317حقق
121حقق

4 

 2 أصول الفقه  1318حقق
111حقق

3 
 1101حقق 3 القانون الدولي الخاص  1412حقق

قوانين التأمينات والضمان  1319حقق

 االجتماعي 
2 

131حقق

1 
 3 أحكام الملكية الفكرية 1413حقق

 1101حقق

 1226حقق 
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  قانون التحكيم  1320حقق
121حقق

4 
 3 نظام الزكاة والضرائب  1435حقق

 1101حقق

 1138حقق

 3 قانون الشركات  1326حقق
122حقق

6 
 1245حقق 3 قانون اإلجراءات  1444حقق

 3 األوراق التجارية واالفالس  1327حقق
122حقق

6 
 - 3 مقرر اختياري من متطلبات الكلية

إجمالي الساعات املعتمدة في الفصل  

 الدراس ي 
18 

إجمالي الساعات املعتمدة في  

 الفصل الدراس ي 
18 

  

 

 

 

 

 

 التاسع  املستوى  

 املقرر اسم  الرمز
ساعة  

 معتمدة

 متطلب

 سابق  

 6 التدريب العملي  1445حقق
ساعة من   107إنجاز

 أجمالي الخطة 

 إجمالي الساعات املعتمدة في الفصل الدراس ي 
 ساعات معتمدة   6

 ساعة فعلية   12و 

 140            إجمالي الساعات املعتمدة للخطة الدراسية
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 ساعات( منها بحسب مايتم طرحه من قبل الكلية في كل فصل دراس ي   6ساعة( يختار الطالب )  27متطلبات الكلية االختيارية ) 

 اسم املقرر  الرمز
ساعة  

 معتمدة

 متطلب

 سابق  

 1101حقق  3 مصطلحات وموضوعات قانونية باللغة االنجليزية  1309حقق 

 3 الحرة التنظيم القانوني للمهن   1414حقق 
 1101حقق 

 3 قانون التأمين  1418حقق 
 1101حقق 

 1114حقق 
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 3 القانون املقارن  1419حقق 
 1101حقق 

 1226حقق  3 القانون الجوي  1421حقق 

 1226حقق  3 قانون التجارة الدولية 1422حقق 

 1226حقق  3 قوانين السوق املالية  1426حقق 

 1138حقق  3 قانون البيئة  1433حقق 

 1233حقق  3 قوانين الطاقة 1437حقق 

  

 

 

 

   ًا: الدرجة العلمية اليت متنحها الكليةدساس

هما  قسمنيتتعدد فيها الربامج على الرغم من وجود  كلية احلقوق تقدم خطة دراسية موحدة جلميع طلبة الكلية، وال

  .عاملقانون الاوقسم اخلاص لقانون اقسم 

وأربعني وحدة دراسية شاملة متطلبات اجلامعة  البكالوريوس يف القانون ملن جيتاز مائةوالكلية متنح درجة 

واملقررات القانونية اإلجبارية واالختيارية. ومن األهمية التأكيد على أن شهادة البكالوريوس اليت متنحها كلية 

  .احلقوق هي شهادة واحدة على مستوى الكلية
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 ذفهاًا: آلية تسجيل املقررات وحسابع

  SIS -دليل نظام معلومات الطالب

 خطوات التسجيل الذاتي اإللكرتوني 

 

 أواًل/ تسجيل املقررات:  

 للبدء يف تسجيل املقررات الدراسية يتم الضغط على "تسجيل" من القائمة الرئيسية، و ستظهر لك الشاشة التالية:      

  

  

 

 ميكن من خالل هذه الصفحة تسجيل املقررات الدراسية 
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 ملقررات اليت ميكن تسجيلها و تنقسم إىل: افكما هو واضح لديك  

 املقررات املتاحة: وهي املقررات اليت ميكن للطالب تسجيلها حسب اخلطة الدراسية املتبعة.  -

  

  

  

املقررات املسموح إعادتها: وهي املقررات اليت سجلها الطالب مسبقًا و مل جيتازها بنجاح أو  -

 اجتازها بتقدير مقبول/ مقبول مرتفع. 

   

 عند اختيار املقرر املراد تسجيله يتم النقر عليه و سيظهر لك تفاصيل أكثر عن املقرر و هي: 

 عدد الساعات املعتمدة و اليت من خالهلا يتم احتساب الرسوم الدراسية للمقرر.  -

 جدول بالشعب و األيام اليت يُدرس فيها املقرر و كذلك القاعات.  -



 اململكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم العال 
 جامعة دار العلوم

 كلية احلقوق
 
 

14 
 

سجيلها عليك احتساب املبلغ املطلوب دفعه من اآللة احلاسبة عند اكتمال معرفة املقررات املراد ت -

للساعات، اخرت عدد الساعات و سيظهر لك رسوم الساعات و الرصيد السابق و املبلغ املستحق، اطلب طباعة 

 الصفحة ليظهر لك تفاصيل الدفع . 

  

  

سبة يف اجلامعة، ميكنك أن بعد أن تستكمل اإلجراءات املالية و تودع املبلغ/ االيصال لدى قسم احملا -

 تراجع مرشدك األكادميي لتسجيل مقرراتك. 

 قد تواجه حاالت معينة عند تسجيلك للمقرر: 

أي ال ميكن الضغط على الشعبة لتسجيل املقرر فذلك يعين أن  يف حالة كون مربع الشعبة غري ظاهر •

 الشعبة متعارضة مع وقت مقرر آخر. 

ت و ميكن فيعين ذلك أن الشعبة قد امتألجدول الشعب للمقرر يف حالة مل تظهر الشعبة من ضمن  •

 الرجوع إىل جدول املقررات املطروحة من خالل القائمة  الرئيسية للتأكد من ذلك. 
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فيعين ذلك وجود متطلب سابق أو يف حالة مل يظهر مقرر ترغب به من ضمن املقررات املتاحة  •

من املقررات املطروحة هلذا الفصل. وميكن الرجوع إىل جدول أو أن املقرر ليس من ض ،متزامن للمقرر املراد

 . للتأكد من ذلك املقررات املطروحة من خالل القائمة الرئيسية

عند إمتام عملية اختيار املقررات سيظهر لك يف األسفل جدول باملقررات املسجلة كما هو موضح بالشكل            

 التالي: 

  

  

 ويتضح يف اجلدول البيانات التالية: 

 املقرر: رقم و رمز املقرر.  •

 الساعات: بيان بالساعات املعتمدة للمقرر.  •

 السعر: الرسوم الدراسية للساعة.  •

 الشعبة: الشعبة اليت مت التسجيل فيها.  •

 قاعة: مكان احملاضرة.  •

 يوم / أيام: األيام اليت ُيدرس فيها املقرر.  •
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 الوقت: األوقات اليت ُيدرس فيها املقرر.  •

 مدفوع: بيان حبالة املقرر من ناحية تفعيله  •

o  .نعم   تعين أنه مت دفع الرسوم و تفعيل املقرر و ميكنك حضور احملاضرات بشكل كامل 

o إىل مكتب املرشد األكادميي.  ال   تعين أنه مل يتم تفعيل املقرر و عليه جيب الرجوع 

و من ثم اختيار الشعبة اليت ترغب  حترير: لتغيري الشعبة، وتتم من خالل النقر على االيقونة  •

 بها. 

حذف: إللغاء املقرر من قبل التفعيل  أي أن احلالة يف خانة مدفوع هي "ال"  و يتم ذلك من خالل  •

 النقر على 

 . االيقونة 

 إمجالي الساعات املسجلة خالل الفصل الدراسي.  عدد الساعات املسجلة: •

 رسوم الساعات: إمجالي الرسوم الدراسية للفصل احلالي.  •

 . إن وجدت منحة الربنامج: نسبة املنحة الدراسية •

 . إن وجدت منحة السنة التحضريية: نسبة املنحة الدراسية •

 الرصيد السابق: الرصيد املتبقي يف حساب الطالب.  •

 املبلغ املستحق: املبلغ املستحق دفعه.  •

 

 حذف وإضافة املقررات:  -ثانيًا: 
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 يتم التسجيل واحلذف واالضافة للمقررات وفق التقويم األكادميي باجلامعة  •

وني بالتنسيق مع يقوم الطلبة بتسجيل املواد املطروحة وإضافتها وحذفها عرب النظام االلكرت •

  املرشدين األكادمييني، ومن يواجه إشكاليات يف ذلك فيمكنه مراجعة منسق الكلية ملساعدته.

مرشده األكادميي بإضافة و حذف املقررات و تعديل الشعب  بالتنسيق معجيوز للطالب تعديل جدوله الدراسي من  

 ادي وثالث أيام من الفصل الصيفي. املتاحة قبل نهاية األسبوع األول من الفصل الدراسي االعتي

 احلذف واإلضافة بعد تفعيل اجلدول: *

جيوز للطالب قبل نهاية األسبوع الثاني من الفصل الدراسي االعتيادي واليوم الرابع واخلامس والسادس من بداية     

الفصل الصيفي تعديل جدوله الدراسي بإضافة وحذف املقررات دون أن يظهر ذلك يف السجل األكادميي على أن ال تقل 

بشرط موافقة املرشد أو منسقي الكلية الل مكتب التسجيل من خاحلد األدنى املسموح به عدد الساعات املسجلة عن 

 % من رسومه.  50األكادميي على التعديل ، وخيصم على كل مقرر يتم حذفه 

  

  ضافة:جيب مراعاة ما يلي يف حالة احلذف واإل

احلدود الدنيا والقصوى لعدد الساعات املسجلة حبيث يكون احلد األدنى واحلد األقصى للعبء  -

ساعة معتمدة يف الفصل الدراسي الواحد،  20-12الدراسي للطالب يف اجلامعة ملرحلة البكالوريوس 

ك لغايات وكذل 3وجيوز أن يأخذ الطالب يف اجلامعة ساعات إضافية إذا كان معدله الرتاكمي ال يقل عن 

ساعات معتمدة وجيوز  9التخرج، أما يف الفصل الصيفي فيكون احلد األعلى للعبء الدراسي للطالب 

 إضافة ثالث ساعات معتمدة لغايات التخرج. 

 ضوابط املتطلبات السابقة واملتزامنة.  -

 التعارض يف جدول الطالب.  -
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رصيد كاف يف حساب الطالب و تسليم يف حال إضافة مقرر يتم إيداع املبلغ أوال  يف حال عدم وجود  -

 إيصال الدفع لقسم احملاسبة. 

  

  إجراء احلذف واإلضافة بعد تفعيل اجلدول:

 ضافة من خالل نظام معلومات الطالب. يتقدم الطالب بطلب احلذف و اال -

 ضافة.  ضافة مراعيا شروط احلذف وااليقوم املرشد األكادميي باملوافقة على احلذف واال -

 م مكتب التسجيل بتنفيذ العملية على النظام. يقو -

 ُيسلم الطالب اشعار بإمتام العملية.  -

 

 : التقديرات واملعدل الرتاكمي ثامنًا 

 حتسب التقديرات اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر كما يلي:  

 الدرجة املئوية  التقدير  رمز التقدير   4وزن التقدير من

4 A+  95-100  ممتاز مرتفع 

3.75 A   95إىل أقل من  90 ممتاز  

3.5 B+  90إىل أقل من  85 جيد جًدا  مرتفع  

3   B  85إىل أقل من  80 جيد جدًا  

 2.5 C+  80إىل أقل من  75 جيد مرتفع  
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2     C  75إىل أقل من  70 جيد  

1.5 D+  70إىل أقل من  65 مقبول مرتفع  

1   D   65إىل أقل من  60 مقبول  

00 F 60اقل من  راسب   

 

 

 ويكون التقدير العام للمعدل الرتاكمي عند خترج الطالب بناًء على معدله الرتاكمي كاآلتي:              

 .  4من 3.5إذا كان املعدل الرتاكمي ال يقل عن ممتاز -1

 . 4 من 3.5إىل أقل من  2.75جيد جدًا إذا كان املعدل الرتاكمي من -2

 . 4من  2.75إىل أقل من  1.75جيد إذا كان املعدل الرتاكمي  -3

 . 4من  1.75 إىل أقل من 1مقبول إذا كان املعدل الرتاكمي من  -4

  مرتبة الشرف:

 .عند التخرج  4من  4إىل 3.75متنح مرتبة الشرف األوىل للطالب احلاصل على معدل تراكمي من

 عند التخرج.  4من  3.75 إىل أقل من 3.25ومتنح مرتبة الشرف الثانية للطالب احلاصل على معدل تراكمي من 

  -ويشرتط للحصول على مرتبة الشرف األوىل أو الثانية: 

 أال يكون الطالب قد رسب يف أي مقرر درسه يف اجلامعة أو يف جامعة أخرى.  •
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يف مدة أقصاها متوسط املدة بني احلد األدنى واحلد  أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج •

 األقصى للبقاء يف كليته. 

 %من متطلبات التخرج. 60أن يكون الطالب قد درس يف اجلامعة ماال يقل عن  •

  

   ًا: األنشطة الطالبيةتاسع 

  أهداف أنشطة الطلبة:

 اكتشاف مواهب وقدرات لدى الطلبة والعمل على صقلها وتطويرها.  -1

 ة حب العمل اجلماعي. تنمي -2

 بث روح املنافسة الشريفة.  -3

 استثمار فراغ الطالب مبا يعود عليه جمتمعه بالنفع والفائدة  -4

 إعداد املواطن الصاحل.  -5

  النشاط الثقايف:

واللقاءات املفتوحة واملسابقات الثقافية واملهرجانات الثقافية داخل اململكة  يشمل احملاضرات العامة والندوات

 العربية السعودية. 

  أهداف النشاط الثقايف:

 نشر الوعي والثقافة العامة بني طلبة اجلامعة.  -1

 إثراء معلومات الطلبة وتوجيه اهتمامهم بالثقافة العامة.  -2
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 لمي والثقايف اهلادف. إمناء معارف الشباب وتشجيعهم على البحث الع -3

  النشاط االجتماعي:

  أهداف النشاط االجتماعي:

 تنمية قدرة الطلبة على التفاعل مع اجملتمع لتحقيق التكيف االجتماعي.  -1

 بناء الشخصية املتكاملة للطالب ليصبح مواطنًا صاحلًا  -2

 دفة. توثيق الصلة بني الطالب واجملتمع احمليط به عن طريق اخلدمات الرتبوية اهلا -3

اكتشاف وتنمية مواهب الطلبة وقدراتهم وإشباع ميوهلم ورغباتهم وإكسابهم املهارات واخلربات  -4

 اجلديدة. 

 االستفادة من وقت الفراغ واستثماره فيما يعود باملنفعة على الطالب.  -5

  النشاط الفين:

يف املعارض الفنية داخل اململكة العربية  املسابقات الفنية بأنواعها وكذلك املشاركةوويشمل املعارض الفنية للطلبة     

 السعودية. 

  أهداف النشاط الفين:

 صقل مواهب الطلبة املبدعني.  -1

 بث روح التعاون بني الطلبة.  -2

 اكتشاف املواهب الفنية.  -3

 تدريب الطالب على الثقة بالنفس واملواجهة.  -4
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  النشاط الرياضي:

ة مثل التدريب والتوجيه واملسابقات الرياضية جبميع أنواعها ومنها دوري  يشتمل على عدة جماالت وبرامج رياضي

كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة تنس الطاولة وكرة التنس األرضي والسباحة واملشاركات 

 الرياضية داخل اململكة العربية السعودية. 

  أهداف النشاط الرياضي:

 بناء جسم وعقل الطالب بناء سليمًا فينعكس باإلجياب على اجملتمع احمليط به.  -1

 تنمية قدرات الطالب ومواهبه الرياضية.  -2

 تكوين فرق خمتلفة لتمثل اجلامعة يف املشاركات الداخلية.  -3

 م مع تعاليم الدين اإلسالمي. ءبث الروح الرياضية مبا يتال -4

 بناء شخصية الطالب واكتساب املعرفة واخلربات والتعارف عن طريق املباريات.  -5

 تنمية روح التعارف بني الطلبة واملوظفني وأعضاء هيئة التدريس.  -6

  أندية الطلبة:

 التدريبية . : ويقدم العديد من األنشطة والندوات واحملاضرات والدوراتنادي احلقوق 

  مسابقات الطلبة:

  الكلية واجلامعة.متعددة ومتنوعة تهدف خللق روح التنافس الشريف بني طالب وطالبات  تشمل مسابقات

 

 : حقوق الطالب اجلامعي وواجباتهعاشرًا 
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 أواًل: حقوق الطالب اجلامعي:

 يف اجملال األكادميي: -أ

 كافة اإلمكاناتتوفري البيئة الدراسية املناسبة لتحقيق االستيعاب والدراسة بيسر وسهولة من خالل توفري  -1

 .التعليمية

 احلصول على املادة العلمية واملعرفة املرتبطة باملقررات اجلامعية اليت يدرسها وذلك وفقًا لألحكام واللوائح -2

 اجلامعية اليت حتكم العمل األكادميي.

 سيةاحلصول على اخلطط الدراسية بالكلية أو القسم والتخصصات املتاحة له، واالطالع على اجلداول الدرا -3

قبل بدء الدراسة، وإجراءات تسجيله يف املقررات اليت يتيحها له النظام وقواعد التسجيل، مع مراعاة 

األولويات يف التسجيل للطالب وفق ضوابط عادلة عند عدم إمكانية حتقيق رغبات مجيع الطالب يف  ترتيب

 مقرر ما. تسجيل

اجلامعة وذلك  ا يتيحه نظام الدراسة والتسجيل يفحذف أو إضافة أي مقرر، أو حذف الفصل بأكمله، وفقًا مل -4

 يف الفرتة احملددة لذلك واملعلن عنها للطالب.

 .وفق اللوائح املنظمة لذلكالتأجيل أو االعتذار عن االستمرار يف الدراسة   -5

ا التزام أعضاء هيئة التدريس باجلامعة مبواعيد أوقات احملاضرات واستيفاء الساعات العلمية واملعملية هل -6

إلغاء احملاضرات أو تغيري أوقاتها إال يف حالة الضرورة وبعد اإلعالن عن ذلك، على أن يتم إعطاء  وعدم

 ديلة عن تلك اليت مت إلغاؤها من قبل عضو هيئة التدريس الستيفاء املقرر.ب حماضرات

 ذلك عليه، ما مل االستفسار واملناقشة العلمية الالئقة مع أعضاء هيئة التدريس دون رقابة أو عقوبة يف  -7

أثناء  يتجاوز النقاش ما تقتضيه اآلداب العامة وحدود اللياقة والسلوك يف مثل تلك األحوال، سواء كان ذلك
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 احملاضرة أو أثناء الساعات املكتبية املعلنة ملقابلة الطالب، مع التزام عضو هيئة التدريس بالتقاليد

 بات.واألعراف اجملتمعية يف التواصل بالنسبة للطال

 أن تكون أسئلة االختبارات ضمن املقرر الدراسي املعتمد وحمتوياته واملسائل ذات العالقة اليت متت إثارتها -8

 أو اإلحالة إليها أثناء احملاضرات، وأن يراعى التوزيع املتوازن واملنطقي للدرجات مبا حيقق التقييم العادل

 لقدرات الطالب.

 تعقد للمقرر ما مل يكن هناك مانع نظامي حيول دون إجرائها وفقًا للوائحإجراء كافة االختبارات اليت  -9

 والتعليمات اخلاصة بذلك على أن يتم إعالن الطالب حبرمانه من دخول االختبار قبل ذلك بوقت كاف.

 يف تنظيمطلب مراجعة إجابته يف االختبار النهائي وغريه وفق ما تقرره اللوائح والقرارات الصادرة عن اجلامعة  -10

 آلية تلك املراجعة وضوابطها.

 معرفة نتائجه اليت حصل عليها يف االختبارات الشهرية والفصلية والنهائية اليت أداها بعد االنتهاء من -11

 تصحيحها واعتمادها.

 يف اجملال غري األكادميي:-ب

 واملشاركة يف األنشطة املقامة فيها وفقًا للوائحالتمتع باإلعانة والرعاية االجتماعية اليت تقدمها اجلامعة  -1

 والتعليمات اجلامعية املنظمة لذلك.

 داخل املستشفيات واملراكز الصحية التابعة للجامعة.املتاحة احلصول على الرعاية الصحية  -2

 ةاالستفادة من خدمات ومرافق اجلامعة الكتاب اجلامعي – السكن اجلامعي – املكتبات املركزية والفرعي -3

 املالعب الرياضية – املطاعم – مواقف السيارات...وغريها وذلك وفقًا للوائح والنظم املعمول بها يف-

 اجلامعة.

 احلصول على احلوافز واملكافآت املادية املقررة نظامًا. -4
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الرتشيح للدورات التدريبية والربامج والرحالت الداخلية واخلارجية ودعم مشاركته يف األنشطة الثقافية،  -5

املشاركة يف أنشطة خدمة اجملتمع احمللي واألعمال التطوعية، وفق اللوائح والنظم املعمول بها يف  كذاو

 اجلامعة.

وحدة  الشكوى أو التظلم من أي أمر يتضرر منه يف عالقته مع أعضاء هيئة التدريس أو القسم أو الكلية أو أي  -6

الطالب  للقواعد املعمول بها يف اجلامعة، ومتكنيمن وحدات اجلامعة ويكون تقديم الشكوى أو التظلم وفقًا 

 من معرفة مصري شكواه من قبل اجلهة املختصة.

ويف حالة عدم حضوره  من الدفاع عن نفسه وعدم صدور العقوبة يف حقه إال بعد مساع أقواله،  الطالب متكني -7

كان لعذر  بت أن عدم حضورهمامل يثميكن السري يف نظر املوضوع بعد استدعائه للمرة الثانية رغم تبلغه و

 مقبول.

 التظلم من القرار التأدييب الصادر ضده وذلك وفقًا للقواعد املقررة يف هذا الشأن. -8

 احلفاظ على حمتويات ملفه داخل اجلامعة ونزاهة التعامل معه وعدم تسليم شيء منها إال للطالب نفسه أو -9

 االت اليت يطلب فيها تسليم أو معرفة حمتوياتولي أمره أو من يفوضه بذلك رمسيًا، ويستثنى من ذلك احل

وال  ذلك امللف من قبل جهات التحقيق أو أجهزة القضاء أو جهة حكومية ذات مسؤولية مبحتويات امللف،

 جيوز إفشاء أو نشر حمتويات ملفه ما مل يكن ذلك النشر نتيجة لقرار بعقوبة تأديبية يف حق الطالب.

 حق الطالب من ذوي االحتياجات اخلاصة يف احلصول على اخلدمة الالئقة واملناسبة الحتياجاته وفقًا لألنظمة -10

 والقواعد املرعية.

 ثانيًا: واجبات الطالب اجلامعي:

 يف اجملال األكادميي: -أ



 اململكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم العال 
 جامعة دار العلوم

 كلية احلقوق
 
 

14 
 

 لبدء الدراسة ونهايتهااالنتظام يف الدراسة والقيام بكافة املتطلبات الدراسية يف ضوء القواعد واملواعيد املنظمة  -1

 والتحويل والتسجيل واالعتذار والتأجيل واحلذف واإلضافة، وذلك وفقًا لألحكام ال واردة باللوائح واألنظمة

 السارية يف اجلامعة.

 احرتام أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والعمال من منسوبي اجلامعة وغريهم من الطالب داخل اجلامعة -2

 هلا وعدم التعرض هلم باإليذاء بالقول أو الفعل بأي صورة كانت. وكذلك الضيوف والزائرين

احرتام القواعد والرتتيبات املتعلقة بسري احملاضرات واالنتظام فيها وعدم التغيب عنها إال بعذر مقبول  -3

 وفقًا

 للوائح والنظم.

 ملتطلبات الدراسيةعدم الغش أو املشاركة فيه بأي صورة كانت عند إعداد البحوث أو مشاريع التخرج أو ا -4

 األخرى للمقررات، أو نسبة عمل غريه لنفسه.

 التزام الطالب بالقواعد والرتتيبات املتعلقة باالختبارات وعدم الغش أو حماولته أو انتحال الشخصية أو -5

 التزوير أو إدخال مواد أو أجهزة ممنوعة يف قاعة االختبار أو املعامل أو املساعدة يف ارتكاب أي من تلك

 التصرفات.

 التزام الطالب باإلرشادات والتعليمات اليت يوجهها املسؤول أو املراقب يف قاعة االختبارات أو املعامل وعدم -6

 اإلخالل باهلدوء أثناء أداء االختبارات.

 يف اجملال غري األكادميي: -ب

تنفيذها وعدم التحايل عليها أو التزام الطالب بأنظمة اجلامعة ولوائحها وتعليماتها والقرارات الصادرة  -1

 أو تقديم وثائق مزورة للحصول على أي حق أو ميزة خالفًا ملا تقضي به األحكام ذات العالقة. انتهاكها
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 محل البطاقة اجلامعية أثناء وجوده يف اجلامعة وتقدميها للموظفني أو أعضاء هيئة التدريس عند طلبها. -2

اتها باإلتالف أو العبث أو التشويه أو تعطيلها عن العمل أو عدم التعرض ملمتلكات اجلامعة أو جتهيز -3

 املشاركة

 يف ذلك.

التزام الطالب بالتعليمات اخلاصة برتتيب وتنظيم واستخدام مرافق اجلامعة وجتهيزاتها لألغراض  -4

 املخصصة هلا.

السعودي وبعدم  التزام الطالب بالزي الرمسي والسلوك املناسبني لألعراف اجلامعية واإلسالمية واجملتمع -5

 القيام

 بأية أعمال خملة باألخالق اإلسالمية أو اآلداب العامة املرعية داخل اجلامعة.

 اهلدوء والسكينة داخل مرافق اجلامعة واالمتناع عن التدخني وعدم إثارة اإلزعاج والتجمع غري املشروع أو -6

 التجمع املشروع يف غري األماكن املخصصة لذلك.

 داخل اجلامعة أو إصدار نشرات أو توزيعها أو مجع أموال أو توقيعات قبل احلصول عدم تنظيم اجلمعيات -7

 على ترخيص من اجلهات املختصة.

 عدم الغياب اجلماعي بدون عذر مقبول أو التحريض على عدم حضور احملاضرات والتمرينات والدروس -8

 العملية وغريها مما تقضي اللوائح باالنتظام فيها.

 ع مواد إعالمية خمالفة ألنظمة اجلامعة أو الدولة.عدم حيازة أو توزي -9

 عدم خمالفة قواعد األمن والسالمة والتعليمات املرورية داخل اجلامعة. - 10
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 حادي عشر: التواصل مع الكلية                  

 

 م اجلهة رقم اهلاتف

 1 مكتب عميد الكلية 011-4949264

011-4949386 

011-4949399 

 

 مكتب وكيل الكلية

 لشؤون الطالبات الكلية ةمكتب وكيل

2 

011-49499354 

011-4949342 

 مكتب منسق الكلية

 منسقة الكلية

3 

 4 قسم القانون العامرئيس  011-4949157

 5 قسم القانون اخلاصرئيس  011-4949388
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