كلية الدراسات القضائية واألنظمة

جامعة أم القرى
الخطة الدراسية ل قسم األنظمة
المستوى األول
رقم المقرر

المستوى الثاني
المتطلب

اسم المقرر المتطلب

5502110-2

فقه العبادات ()1

-

-

501101-2

5502101-3

المدخل لدراسة األنظمة

-

-

102101-2

السيرة النبوية

القرآن الكريم ()1

-

-

603105 -2

المدخل لدراسة العقيدة

الثقافة اإلسالمية ()1

-

-

5502151 -2

5502150-3

النظم السياسية ونظام الحكم في المملكة

-

-

105361 -2

مبادئ االقتصاد اإلسالمي

605101-2
601101-2

اسم المقرر

رقم المقرر

اسم المقرر
اللغة العربية

المتطلب

اسم المقرر المتطلب

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1401101-3

مقدمة في علوم الحاسب اآللي

-

-

5502180 -2

النظام الجزائي العام

5501106-2

المدخل لدراسة الشريعة

-

-

5502111 -2

فقه العبادات ()2

5502110-2

فقه العبادات

5502160 -3

مصادر االلتزام

5502101-3

المدخل لدراسة األنظمة

17
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المستوى الثالث
رقم المقرر
5502130 -2

-

المستوى الرابع

اسم المقرر

المتطلب

اسم المقرر المتطلب

أصول الفقه ()1

رقم المقرر

اسم المقرر

المتطلب

اسم المقرر المتطلب

-

-

-

-

5502103 -3

مبادئ النظام التجاري

701101 -2

اللغة اإلنجليزية

-

-

5502119 -3

قواعد فقهية

-

5502102 -3

مبادئ النظام اإلداري

-

-

5502104 -2

مبادئ التنظيم القضائي

-

605201-2

القرآن الكريم ()2

القرآن الكريم ()1

5502164 -3

نظام العمل والتأمينات االجتماعية

-

-

501307-2

اللغة العربية

501101-2

اللغة العربية

5502114-2

فقه المعامالت المالية المعاصرة

-

-

5502112-2

فقه المعامالت

5502111 -2

فقه العبادات ()2

605101-2

5502161 -2

أحكام االلتزام

5502160-3

مصادر االلتزام

5502152 -2

النظام الدولي العام ()2

5502151 -2

النظام الدولي العام ()1

مجموع الساعات الدراسية
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501308-2

اللغة العربية

501307-2

اللغة العربية

5502131 -3

أصول الفقه ()2

5502130-2

أصول فقه ()1

مجموع الساعات الدراسية
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المستوى الخامس
رقم المقرر

اسم المقرر

5502115 -3

أحكـــــام األســــــــــرة

5502107 -2

مناهج البحث العلمي

المستوى السادس
المتطلب

اسم المقرر المتطلب

-

-

-

5502118 -3

أحكام المواريث

-

-

5502166 -2

وسائل اإلثبات

-

-

601201-2

الثقافة اإلسالمية ()2

601101-2

الثقافة اإلسالمية ()1

5502158 -3

النظام المالي والضريبي

-

-

5502132 -3

أصول الفقه ()3

5502131-3

أصول الفقه ()2

605301 -2

القرآن الكريم ()3

605201 -2

5502162 -3

نظام المرافعـــــــات

5502104-2

مبادئ التنظيم القضائي

601301 -3

الثقافة اإلسالمية ()3

601201 -2

الثقافة اإلسالمية ()2

5502156 -3

العقود التجارية والعمليات المصرفية

5502103-3

مبادئ النظام التجاري

5502116 -3

الجنايـــــات ()1

5502180-2

النظام الجزائي العام

5502155 -2

القضاء اإلداري

5502102-3

مبادئ النظام اإلداري

5502193-2

مقرر اختياري

-

18

-

رقم المقرر

اسم المقرر

المتطلب

اسم المقرر المتطلب

18
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رقم المقرر

المستوى الثامن
رقم المقرر

اسم المقرر

5502183-2

التحقيق واإلدعاء العام

-

605401-2

القرآن الكريم ()4

605301-2

القرآن الكريـــــــــم ()3

5502169-3

النظام الدولي الخاص

-

601401 -2

الثقافة اإلسالمية ()4

601301 -3

الثقافة اإلسالمية ()3

5502184-3

نظام اإلجراءات الجزائية

-

5502177 -3

المتطلب

أحكــــــام الملكيـــــــــة

-
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المستوى السابع
اسم المقرر

القرآن الكريم ()2

-

اسم المقرر المتطلب
-

المتطلب

اسم المقرر المتطلب
-

5502168 -2

أحكام الوصايا والوقف

5502118-3

أحكـــام المواريـــــــــــث

5502175-3

النظام البحري والجوي

5502103-3

مبادئ النظام التجاري

5502174 -3

األوراق التجارية واإلفالس

5502103-3

مبادئ النظام التجاري

5502178-2

الضمانات الشخصية والعينية

5502177-3

أحكــــــام الملكيـــــــــــة

5502186-2

إجراءات التنفيذ القضائي

5502162-3

نظـــــام المرافعـــــــات

5502173-2

المحـــامــــــــــــاة

5502162-3

نظــــام المرافعـــــــــات

5502182 -2

الجنــــــــايــــــات ()2

5502116 -3

الجنــــــايــــــــــــات ()1

مقرر اختيـــــاري

-

-

-

مقرر اختيــــــــــــاري
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-

-
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المقررات االختيارية
المتطلب

اسم المقرر المتطلب

5502171-2

نظام االستثــــــــــــــــــــمار

-

-

رقم المقرر

اسم المقرر

5502198-2

مهارات االتصــــــــــــــال

-

-

5502193-2

حقوق اإلنســـــــــــــان

-

-

5502195-2

نظرية العقد في الفقه االسالمي

-

-

5502157-2

العقــــــــــــــــــود اإلداريـــــــــة

5502102-3

مبادئ النظام اإلداري

5502194-2

التحكيم والوسائل البديلة

5502162 -3

نظـــــام المرافعــــــــات

مجموع الساعات الدراسية  6ساعات من  12ساعة
مجموع ساعات الخطة الدراسية ( )140ساعة

مجموع الساعات الدراسية

-

