
 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة أم القرى

  واألنظمة ةیالدراسات القضائ ةیكل

 احملاماةيف  الدبلوم العايل



 خطة برنامج الدبلوم العالي في المحاماة
 

 الفصل الدراسي األول
 

 عدد الوحدات رقم المقرر اسم المقرر م
 2 5502400 المدخل لدراسة المحاماة 1
 2 5502401 المرافعات 2
 1 5502402 مهارات وفن اإللقاء 3
 2 5502403 القانون الجنائي الدولي 4
 1 5502404 أخالقیات المهنة 5
 3 5502405 إجراءات التحقیق واالدعاء العام 6
 2 5502406 أنظمة الجرائم التعزیریة 7
 2 5502407 صیغ العقود والدعاوى والمذكرات 8

 15 عدد الساعات
 

 
 الفصل الدراسي الثاني

 
 عدد الوحدات رقم المقرر اسم المقرر م
 3 5502408 إجراءات المحاكمة الجزائیة 1
 2 5502409 وسائل اإلثبات أمام القضاء 2
 2 5502410 التحكیم 3
 2 5502411 إجراءات الدعوى اإلداریة 4
 2 5502412 نظام الملكیة الفكریة 5
 2 5502413 منازعات عمالیة 6
 2 5502414 الشركات 7

 15 عدد الساعات
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 خطة برنامج الدبلوم العالي في المحاماة
 

 مفردات الفصل الدراسي األول
 

 عدد رقم المقرر اسم المقرر م
 الوحدات

 2 5502400 المدخل لدراسة المحاماة 1
 2 5502401 المرافعات 2
 1 5502402 مهارات وفن اإللقاء 3
 2 5502403 القانون الجنائي الدولي 4
 1 5502404 أخالقیات المهنة 5
 إجراءات التحقیق واالدعاء 6

 العام
5502405 3 

 2 5502406 أنظمة الجرائم التعزیریة 7
 صیغ العقود والدعاوى 8

 والمذكرات
5502407 2 

 15 عدد الساعات
 
 

 المستوى عدد الوحدات رقم المقرر اسم المقرر
 األول وحدتان (2) 5502400 المدخل لدراسة المحاماة

 

ِر :  أهداُف تدریِس المقرَّ
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العمِل وشروِط ، ومجاالِتها ، وأصوِلها ، المحاماة بمهنة الدارِس تعریُف /1            
 بها .

 2/ دراسة أحكام المحاماة وقواعدها وشروطها وآدابها في الفقه اإلسالمي .

في المحاماة مهنة علیها تقوُم التي والمبادئ باألصوِل الدارِس تعریُف /3           
 المملكة .

) في الصادر التنفیذیة ولوائحه ، المملكة في المحاماة نظام دراسة /4           
 28/7/1422هـ).

 

ِر :   مفرداُت المقرَّ

 تعریف المحاماة .●

  تعریف الوكالة بالخصومة ، وبیان الفرق بین المحاماة ، والوكالة ،●

 والوكالة بالخصومة .

 بیان مشروعیة المحاماة والخالف فیها ، وبیان األدلة على ذلك .●

  األسباب التي تدعو إلى التوكیل في الخصومة ز●

 بیان نظرة موجزة مختصرة لتاریخ التوكیل بالخصومة عبر تاریخ●

 القضاء اإلسالمي .

 أركان المحاماة وشروطها في الفقه اإلسالمي ، وما یتعلَّق بذلك من●

 أحكاٍم .

 الحقوق التي تدخلها الوكالة بالخصومة في الفقه اإلسالمي ، وبیان آراء●

 الفقهاء في ذلك .
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واآلثار● ، ووسائله ، وأحكامه ، وشروطه ، بالخصومة الوكالة            ثبوت

تنفسخ أو ، بالخصومة الوكالة فیها تنتهي التي والحاالت ، علیه             المترتبة

 ، وبیان أسباب الفسخ أو االنتهاء .

●، وتصرفاته ، وآدابه وواجباته ، وضماناته وحصانته ، المحامي            حقوق

تعدد أحوال وبیان ، اإلسالمي الفقه في ذلك على المترتبة            واآلثار

 المحامین في القضیة الواحدة ، وما یترتب على ذلك من أحكام وآثار.

●، السعودیة العربیة المملكة في التنفیذیة ولوائحه المحاماة نظام           دراسة

 الصادر في (28/7/1422هـ) .

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من أهمِّ المراجِع :
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 أوال : المراجع الفقهیة :

 أدب القضاء البن أبي الدم .1-

 أدب القضاء للفزي .2-

 الطرق الحكمیة البن القیم .3-

 إعالم الموقعین البن القیم .4-

 ثانیا : المراجع النظامیة :

  المحاماة في ضوء الشریعة اإلسالمیة ، د. مسلم محمد جودت الیوسف.1-

  التوكیل في الخصومة في الفقه اإلسالمي ، د. محمد الغامدي .2-

  المحاماة رسالة وأمانة ، أحمد حسن كرزون .3-

  نظریة الدعوى ، د. محمد نعیم یاسین .4-

د.5- ، مقارنة تحلیلیة دراسة ، السعودیة العربیة المملكة في المحاماة              نظام

 عبدالرزاق شیخ نجیب .

الملكي6- بالمرسوم الصادر السعودیة العربیة المملكة في المحاماة           نظام

 رقم م/38 وتاریخ 28/7/1422هـ ، ولوائحه التنفیذیة .

  نظام المحاماة الموحد لدول مجلس التعاون الخلیجي (وثیقة الدوحة) .7-
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 المستوى عدد الوحدات رقم المقرر اسم المقرر
 األول وحدتان (2) 5502401 المرافعات

 
 أهداف تدریس المقرر :

 1/ إلمام الدارس بأصول التقاضي في المسائل المدنیة واألحوال الشخصیة .
 2/ تدریب الدارس على أعمال الدعوى أمام القضاء منذ بدایة ارتفاعها للقضاء

 إلى حین الفصل فیها بحكم قضائي قطعي .
 3/ بیان مدى سلطة المحكمة في تعدیل نطاق الدعوى .

 4/ تمكین الدارس من فهم كافة اإلجراءات القضائیة المتعلقة بإصدار األحكام
 القضائیة ، واألصول المرعیة في تنفیذ األحكام والحجز .

 5/ بیان ماهیة الدعاوي المستعجلة وإجراءاتها وطبیعتها .
 

 مفردات المقرر :

 مقدمة في مفهوم الدعوى وإجراءات التقاضي .●
 بیان مفهوم الحق والدعوى ، وبیان العالقة بینهما .●
 خصائص الدعوى أمام القضاء .●
 أنواع الدعاوي واالختصاص القضائي .●
 القواعد والمبادئ التي یثیرها االختصاص القضائي الدولي .●
 أعمال الدعوى أمام القضاء ، ( شروط قبول الدعوى ، المصلحة ،●

 الصفة ، األهلیة ، الحق المدعي به ) .
 التمییز بین المدعى والمدعي علیه في الدعوى المدنیة .●
  قید الدعوى ومشتمالت صحیفة الدعوى ونماذجها .●
 سلطة المحكمة في قیدها .●
 اإلجراءات والمواعید ( التكلیف بالحضور - التبلیغ - ، نظام سیر●

 الجلسات ) .
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  أحكام حضور وغیاب الخصوم وأثره .●
 الحكم الغیابي وأثره .●
 مدى سلطة المحكمة في تعدیل نطاق الدعوى ، ( التدخل ، اإلدخال ،●

 تعدیل نطاق الدعوى من حیث الطلبات ومن حیث المضمون ) .
 الدفوع .●
 وقف الخصومة وسقوطها وتركها واألحكام والمترتبة علیها .●
 اإلثبات أمام الجهات القضائیة .●

 وسائل اإلثبات أمام المحاكم المدنیة .-
 وسائل اإلثبات أمام المحاكم الجنائیة .-
 وسائل اإلثبات أمام المحاكم اإلداریة .-
 إجراءات إصدار األحكام القضائیة من حیث التسبیب والتفسیر●

 والتصحیح .
 طرق االعتراض على األحكام القضائیة ( اإلجراءات ، المواعید ،●

 االختصاص ) .
 تنفیذ األحكام القضائیة ومنازعات التنفیذ .●
 الحجز التحفظي والقضاء المستعجل .●
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 من أهم المراجع النظامیة :

  1 – الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعیة السعودي ،
 د . محمد عبد اهللا آل خنین .

 2 – نظریة الدعوى في الشریعة والقانون ، د . محمد نعیم یاسین .
 3 – الوسیط في نظام المرافعات الشرعیة السعودي ، د . محمد براك الفوزان.
 4 – المشكالت العملیة في نظام المرافعات الشرعیة ونظام التحكیم السعودي ،

 د . أحمد هندي .
 5 – أصول المرافعات الشرعیة وعلم القضاء في المملكة ، د . نبیل عمر .

 6 – التنفیذ الجبري ، د . فتحي واكي .
 7 – الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة  ، د . أحمد السید

 صاوي .
 8 – أصول المحاكمات المدنیة ، د . أحمد أبو الوما .

 9 – االختصاص القضائي ، د . ناصر محمد الغامدي .
 10 – الوجیز في نطاق المرافعات الشرعیة السعودي ، د . عطیه صقر .
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 المستوى عدد الوحدات رقم المقرر اسم المقرر
 األول وحدة (1) 5502402 مهارات وفن اإللقاء

 

ِر :   أهداُف تدریِس المقرَّ

 . تعزیز مفهوم المحاماة عند الطالب ومهارات الترافع أمام المحاكم /1

 . تزوید الطالب بتقنیات اإللقاء الحدیثة ومهارات التأثیر واإلقناع /2

ِر :   مفرداُت المقرَّ

 تقنیات اإللقاء الحدیثة .●
 مهارات التأثیر واإلقناع .●
 مواصفات المتحدث الرائع .●
 أسرار جذب االنتباه .●
 فن احتواء األسئلة .●
 إثارة الحماسة ورفع الدافعیة .●
 بناء وتعزیز الثقة بالنفس .●
 إدارة الجلسات بمهارة وقدرة عالیة .●
 أنماط المستمعین .●
 عرض نماذج من المتحدثین .●
 تطبیقات عملیة .●
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 من أهم المراجِع :

 1/ العقد الفرید البن عبدربه .

 2/ البیان والتبین للجاحظ .

 3/ عمل طب لمن حب للتلمساني .

  4/ األزهار الیانعة في الخطب والوصایا والحكم النافعة . ربیع محمد .

      5/ فن اإللقاء الرائع للدكتور طارق السویدان
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 المستوى عدد الوحدات رقم المقرر اسم المقرر
 األول وحدتان (2) 5502403 القانون الجنائي الدولي

 

 أهداُف تدریِس المقرِر :

 تعریف الطالب بالقانون الجنائي الدولي ، والمفاهیم ، واالتجاهات1.
 الحدیثة لتطور هذا القانون .

 تزوید الطالب بمفهوم الجریمة الدولیة ، والسیاسة الدولیة المتبعة في2.
 مكافحتها.

 تعریف الطالب بالمحكمة الجنائیة الدولیة واختصاصاتها وكیفیة إدارتها.3.

 تزوید الطالب بمفهوم العقوبة في القانون الجنائي الدولي وكیفیة تنفیذها4.
 والجهة المختصة بالتنفیذ.

 
 مفردات المقرر :

 
 القانون الجنائي الدولي ( مفهومه , طبیعته ، مصادره  ، مبادئه●

 األساسیة ، نشأته ) .
 خصائص الجنائي الدولي واالتجاهات الحدیثة في القانون الجنائي●

  الدولي .
 مبدأ الشرعیة في القانون الجنائي الدولي .●
 الجریمة الدولیة ( تعریفها , أركانها , شروطها ) .●
 أنواع الجریمة الدولیة , الجرائم ضد السالم , حرب االعتداء ,●

 جریمة الدعایة اإلعالمیة لحرب االعتداء .
 جرائم الحرب ( مفهومها ، أنواعها  ، وسائلها ).●
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  أركان جرائم الحرب : (أ) الركن المادي لجریمة الحرب.●
 (ب) الركن المعنوي .    (ج) الركن الدولي .

 المحكمة الجنائیة الدولیة .●
 مشروع النظام األساسي لها .●
 مبدأ القضاء الجنائي الدولي .●
 طریقة انشاء المحكمة الجنائیة الدولیة .●
 عالقة المحكمة الجنائیة الدولیة بهیئة األمم المتحدة .●
 تطور القضاء الجنائي الدولي .●
 أجهزة المحكمة الجنائیة .●
 هیئة المحكمة .●
 هیئة االدعاء والتحقیق .●
 الهیئة اإلداریة .●
 اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة  :●

 االختصاص النوعي  .-
 االختصاص الشخصي .-
 سلطات المحكمة .-
 إجراءات المحاكمة الجنائیة الدولیة .●
  ضمان المحاكمة العادلة للمتهم .●
  واجبات المحكمة .●
 سیر المحكمة .●
 التطبیق العملي لمحاكمات نورمبورج .●
 المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة القائمة .●
 المحكمة الجنائیة الدولیة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة في●

 یوغسالفیا .
 أجهزة المحكمة .●
 اختصاص المحكمة  :●
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 االختصاص النوعي .-
 االختصاص الشخصي .-
 القواعد الدولیة الجنائیة المبررة .●
 الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الدولي .●
 المعاملة بالمثل في القانون الجنائي الدولي .●
 حالة الضرورة في القانون الجنائي الدولي .●
 العقوبة في القانون الجنائي الدولي .●
 طبیعة العقوبة .●
 شرعیة العقوبة .●
  اإلعفاء من العقوبة .●
 عدم سقوط الجرائم الدولیة بمرور الزمن .●
 أنواع العقوبات الواردة في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة .●
 تنفیذ العقوبات وتخفیفها .●
 إعادة النظر في اإلدانة والعقوبة .●
 تدابیر العدالة اإلصالحیة عن اقتراف الجریمة .●
  إصالح الخلل الناجمة .●
 تعویض المجني علیه .●
 حمایة المجني علیه .●
 اإلرهاب الدولي ( مفهومه ، طبیعته ، سیاسة مكافحته ) .●
  التكییف الفقهي لجریمة اإلرهاب .●
  المنظمة العابرة للحدود وسیاسة مكافحتها .●
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 من أهم المراجع النظامیة :
 

 القانون الدولي الجنائي ، علي عبد القادر القهوجي .1.

 االتجاهات الحدیثة في القانون الدولي الجنائي ، علي محمود جعفر .2.

 دراسات في القانون الجنائي الدولي ، محمد محي الدین عوض .3.

 اإلجرام الدولي ، عبدالوهاب حومد .4.

 الجریمة الدولیة ، حسنین ابراهیم , صالح عبید .5.

 المقدمات األساسیة في القانون الدولي الجنائي ، عبداهللا سلیمان سلیمان .6.

 المحكمة الجنائیة الدولیة ، د. سعید عبداللطیف .7.

 جرائم الحرب في الفقه اإلسالمي والقانون الدولي ، د. خالد رمزي .8.

 اإلرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام . د. نبیل حلمي .9.
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 المستوى عدد الوحدات رقم المقرر اسم المقرر
 األول وحدة (1) 5502404 أخالقیات المهنة

 

ِر :  أهداُف تدریِس المقرَّ
 تعریف الطالب بالقواعد واألعراف والتقالید السلوكیة التي یجب أن یتحلى -1

 بها المحامي أو یراعیها أو یتقید بها...الخ

 تعریف الطالب بقواعد المساءلة من إجراءات تأدیبیة تحدد العقوبات-2 
 المفروضة على أي محامي یرتكب أي مخالفة أو خطأ مسلكي حدده  نظام

  المحاماة

 3- توفیر الفهم الضروري والكامل لدى الطالب حول الوضع الخاص الذي
 یمتا ز به المحامي في المجتمع ، وبالتالي توفیر اإلرشاد الالزم له لتفادي أي

 أمر من شأنه المس بسلوكه كمحامي.

 

ِر :  مفرداُت المقرَّ

 أخالقیات المهنة  في اإلسالم .

 واجب المحامي في المحافظة على أخالق المهنة●
 المحافظة على كرامة المهنة وتقالیدها  ●
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 المحامي والواجبات النظامیة للمهنة  ●

  الواجبات العامة  في الفقه والنظام :

 أوال: أن یكون للمحامي مقر لمزاولة المهنة.

 ثانیا: ال یجوز للمحامي تمثیل مصالح متعارضة

 ثالثا: ال یجوز للمحامي أن یترافع ضد جهة كان یعمل لدیها.

 رابعا: واجب عدم شراء الحقوق المتنازع علیها.

 خامسا: هل یعد واجبا على المحامین عدم االستعانة بالوسطاء لمزاولة
 المهنة؟   

 سادسا: على المحـامــي أن ال یكــون وكیـال في دعــوى ینظــرهـا قاض مـن
 أقربائه .

 الواجبات الخاصة  في الفقه والنظام.

 واجبات المحامین وحقوقهم تجاه القضاء  .●
 حق المحامي في الدفاع وحدوده  .●
 حق المحامي في الدفاع  .●
 حق المحامي في تمثیل الخصوم  .●
 حق المحامي في حضور جلسات التحقیق  .●
 حق المحامي في حضور المرافعة  .●
 حدود حق الدفاع  .●
 حصانة المحامي في الدفاع  .●
 هل كفل النظام السعودي حصانة المحامي في الدفاع ؟●
 واجبات المحامي تجاه الموكل  .●
 التزام المحامي بتقدیم المشورة  .●
 واجب المحامي بالحرص على مصالح الموكل  .●
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 واجب المحامي في المحافظة على أسرار الموكل  :●

  طبیعة التزام   المحامي بالمحافظة على أسرار المهنة  .1-
  نطاق االلتزام بالسر المهني.2-

 تأدیب المحامین  والدعوى التأدیبیة  ...●
 الجهة المختصة في رفع الدعوى التأدیبیة  .●
 السلطة المختصة بالنظر في الدعوى التأدیبیة  .●
 إجراءات التأدیب .●
 العقوبات التأدیبیة  والطعن باألحكام التأدیبیة  .●
 إخالل المحامي بواجباته المهنیة  .●
 مفهوم اإلخالل بالواجب المهني  .●
 طبیعة االلتزام المهني للمحامي  .●
 صور اإلخالل بالواجبات المهنیة  ...●
 صور إخالل المحامي بواجباته تجاه العمیل  :●

 أ/ اإلخالل بواجب الحرص على مصالح العمیل  .

 ب/ اإلخالل بواجب الحفاظ على أسرار الموكل  .

     ج/ اإلخالل بواجب المشورة  .

    د/ إخالل المحامي بالتزاماته المهنیة تجاه الغیر  .

 

 من أهم المراجع النظامیة :
  1/ نظام المحاماة في المملكة العربیة السعودیة ، دراسة تحلیلیة مقارنة ،

 د. عبدالرزاق شیخ نجیب .
 2/ نظام المحاماة السعودي ، والالئحة التنفیذیة .
 3/ نظام الوظیفة العامة ( الحقوق ، الواجبات ) .
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 المستوى عدد الوحدات رقم المقرر اسم المقرر
 األول ثالث وحدات 5502405 إجراءات التحقیق واالدعاء العام

 
 أهداف تدریس المقرر :

 1/ تعریف الطالب بأهمیة التحقیق واالدعاء العام ، وبأنه یتعلق بأمن المجتمع
 واستقراره .

 2/ تعریف الطالب بأن التحقیق واالدعاء العام وسیلة إلقامة العقوبات الشرعیة
 التي تعد زواجر عن ارتكاب الجرائم التي تخل باألمن .

 3/ تعریف الطالب بأصالة النظام السعودي في مجال التحقیق واالدعاء العام
 وموافقته ألحكام الفقه اإلسالمي .

 4/ تعریف الطالب بما تشهده المملكة العربیة السعودیة من تطور فیما یختص
 بالتحقیق واالدعاء العام .

 
 مفردات المقرر :

 التعریف بنظام اإلجراءات الجنائیة السعودي .●
 المصادر الشرعیة لنظام اإلجراءات الجنائیة في المملكة العربیة●

 السعودیة.
  الجهات المختصة بتحریك الدعوى الجنائیة في المملكة العربیة السعودیة●
  لمحة تاریخیة عن اإلجراءات الجنائیة في المملكة  العربیة السعودیة .●
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 تعریف التحقیق الجنائي .●
  الجهات المختصة بإجراءات التحقیق في المملكة العربیة السعودیة :●

 هیئة التحقیق واالدعاء العام .-
 هیئة الرقابة والتحقیق واختصاصاتها .-
 التحقیق االبتدائي ( مفهومه ، خصائصه ، الحیاد ، السریة ، العالنیة،●

 التدوین ، الفعالیة في التحقیق ) .
 إجراءات التحقیق .●
 اإلجراءات الماسة في الحق ، في الحریة .●
 القبض وأحكامه ( الحبس ، التوقیف ، اإلفراج وحاالته ) .●
 اإلجراءات التي تمس حصانة الشخص وحرمة منزله .●
 التفتیش ( تعریفه ، أنواعه ، محله ، ضوابطه ) .●
  اإلجراءات التي فیها االعتداء على حرمة الحیاة الخاصة .●
 مراقبة االتصاالت والمعاینة وندب الخبراء .●
 االستجواب ( مفهومه ، خصائصه ، ضماناته ، كیفیة االستجواب .●
 ضمانات استجواب النساء .●
 ضمانات خاصة باستجواب المتهم في جرائم الحدود .●
 المواجهة   .●
 اإلجراءات االحتیاطیة ضد المتهم وتطبیقاتها في نظام اإلجراءات●

 الجزائیة .
  انتهاء التحقیق والتصرف في الدعوى .●

 أمر حفظ الدعوى .-
 أسباب حفظ الدعوى .-
 إلغاء أمر حفظ التحقیق .-
 ما یعد من األدلة الجدیدة .-
 حجیة أمر حفظ التحقیق .-
 آثار حفظ التحقیق .-
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  اإلحالة إلى المحكمة المختصة .-
 االدعاء العام ( تعریفه ، مشروعیته ، صفته ، الغایة منه ) .●
  الفرق بینه وبین االدعاء الخاص .●
 أطراف االدعاء العام .●
 المدعي العام ( تعریفه , شروطه في الفقه والنظام , آدابه ) .●
 جهات االدعاء العام واختصاصاتها .●
 المتهم ( تعریفه فقهًا ونظامًا , شروطه ، أنواع المتهمین ) .●
 المجني علیه ( تعریفه , مشروعیة حق المجني علیه في االدعاء العام) .●
 الشكوى ( تعریفها ، أحكامها ) .●
 الفرق بین الشكوى والبالغ .●
 الجرائم التي یتوقف االدعاء العام فیها على الشكوى في الفقه والنظام .●
  محل االدعاء العام والقیود الواردة علیه .●
 الحق ( تعریفه , أنواعه , أحكامه , شروطه , القیود التي ترد على●

 االدعاء العام  ) .
 انقضاء االدعاء العام .●
 انقضاء االدعاء العام بالحكم .●
 انقضاء االدعاء العام بوفاة المتهم .●
 انقضاء االدعاء العام بالعفو عن المتهم  .●
 التقادم وأثره على االدعاء العام .●
 التقادم ( تعریفه ، مشروعیته , مدته ) .●
 التوبة وأثرها في دعوى الحق العام .●
 الحق العام ( تعریفها ، شروطها ، أثرها  ) .●
 التنازل عن الشكوى وأثره على االدعاء العام .●
 التنازل ( تعریفه ، شروطه ، حكمه ) .●
 أثر التنازل في جرائم الحدود  .●
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 أهم المراجع النظامیة :
 

 1/ االجراءات الجنائیة في المملكة العربیة السعودیة دراسة تفصیلیة تأصیلیة
 لنظام اإلجراءات الجزائیة السعودي  ،  سعد بن محمد بن علي بن خضیر .
 2/ التعلیق على نظام اإلجراءات الجزائیة في المملكة العربیة السعودیة  ،

 عصام عفیف عبد البصیر .
 3/ الشرعیة الجنائیة  ،  جمیل عبد القادر الصغیر  .

 4/ النظریة العامة للقاعدة اإلجرائیة الجنائیة  ،  عبد الفتاح الصیفي .
 5/ دور القضاء في تنفیذ الجزاءات الجنائیة  ،  عبد العظیم موسى  .

 6/ االدعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام  ،  طلحة بن عبدالرحمن بن محمد
 برغوث .

 7/ أصول التحقیق الجنائي  ،  حمزة حمزة  .
 8/ أصول التحقیق الجنائي في الشریعة اإلسالمیة دراسة فقهیة مقارنة ، محمد

  راشد المعمر .
 9/ إجراءات التحقیق في نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي ، د. یوسف

 المحبوب .
 10/ التحقیق االبتدائي والنظام اإلجرائي في المملكة العربیة السعودیة ،

 عبدالعزیز الالمي .
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 11/ نظام اإلجراءات الجزائیة .

 

 

 

 

 

 المستوى عدد الوحدات رقم المقرر اسم المقرر
 األول وحدتان (2) 5502406 أنظمة الجرائم التعزیریة

 

ِر :  أهداُف تدریِس المقرَّ
(1، التَّعزیریَِّة العقوبِة وضوابِط ، التَّعزیریَِّة بالجراِئِم         التَّعریُف

 وخصائِصها .

 بیاُن مسقطاِت العقوبِة التَّعزیریَِّة .2)

 

ِر :  مفرداُت المقرَّ
 أوال  : تعریُف التَّعزیِر وبیان مشروعیَُّتُه .

 ثانیا  : ضوابُط العقوبِة التَّعزیریَِّة (في الفقه ، والنظام ) .

 التَّناُسُب بین الجریمِة التَّعزیریَِّة وعقوبِتها .1-

وحقوِق2- اِهللا حقوِق على المحافظِة إلى التَّعزیریَُّة العقوبُة تهدَف           أن
 العباِد .
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 اإلعالُم بالجراِئِم التَّعزیریَِّة وعقوبِتها .3-

 ثالثا  : خصائُص العقوبِة التَّعزیریَِّة (في الفقه ، والنظام ) :

 العقوبُة التَّعزیریَُّة عقوبٌة غیُر مقدٍّرة .1-

 العقوباُت التَّعزیریَُّة تختلُف باختالِف النَّاِس .2-

  العقوبُة التَّعزیریَُّة ال ُیشترُط فیها الُبلوُغ ، فیصحُّ إیقاُعها على الصبي3ِّ-

 رابعا  : أقصى العقوبِة التَّعزیریَِّة وأقّلها (في الفقه ، والنظام ) .

 خامسا  : التَّعزیُر بالماِل (في الفقه ، والنظام ) :

 إتالُف الماِل .1-

 أخُذ شطٍر من الماِل .2-

 ُمضاعفُة الُغرِم .3-

 الغرامة .4-

 سادسا  : الحبُس والنَّفُي ومدَُّة كلٍّ منهما .

وما النفِس على الجنایِة عقوباِت من عقوبٍة إلى التعزیز ضمِّ جواُز :              سابعا
 دوَنها ، وإلى عقوبٍة من عقوباِت جراِئِم الحدوِد .

 ثامنا  : مسقطاُت العقوبِة التَّعزیریَِّة (في الفقه ، والنظام ) .

 تاسعا  : أشهر أنظمة الجرائم التعزیریة في المملكة العربیة السعودیة .

 

 من أهمِّ المراجِع :
 أوال : المراجع الفقهیة :

 1/ حاشیة ابن عابدین .

 2/ المهذب للشیرازي .
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 3/ المغني البن قدامة .
 4/ نیل األوطار للشوكاني .
 ثانیا : المراجع النظامیة :

 التعزیز في الشریعِة اإلسالمیَِّة ، لعبد العزیز عامر .1-
 التَّشریُع الجنائيُّ اإلسالميُّ ، لعبد القادر عودة .2-
 الجریمُة والعقوبُة ، ألبي ُزهرة .3-
 أنظمة جرائم الوظیفة العامة (الرشوة – التزویر – االختالس –4-

  التزییف )
 نظام مكافحة االتجار باألشخاص .5-
 نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة .6-

 المستوى عدد الوحدات رقم المقرر اسم المقرر
 األول وحدتان (2) 5502407 صیغ العقود والدعاوى والمذكرات

 

 أهداُف تدریِس المقرِر :
  1/ إكساب الطالب مهارات الصیاغة القانونیة وأسس وقواعد كتابة العقود .
 2/ إكساب الطالب  كیفیة صیاغة المذكرات وعرائض الدعاوى  باحتراف.

 3/ إكساب الطالب  األسلوب الفني إلعداد المذكرات  وعرائض الدعاوى  و
 كیفیة تحقیقه .

  4/ إكساب الطالب  أسلوب البحث القانوني إلعداد المذكرة وعرائض الدعاوى.
 5/ إكساب الطالب  فنون الدفاع المكتوب في المذكرات  وعرائض الدعاوى

 أمام المحاكم المدنیة و التجاریة و الشرعیة .
 6/ إكساب الطالب  فن المرافعة المكتوبة في المذكرات وعرائض الدعاوى

 أمام المحاكم الجنائیة  .

 باإلضافة إلى التدریب العملي على كتابة العقود  وعرائض الدعاوى   .
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 مفرداُت المقرِر :
 مهارات إعداد وكتابة ومراجعة العقود ●

 العقد: ( تعریفه ، أركانه ، عناصره ) .-
  مراحل وإجراءات التعاقد ومتطلباتها .-

 مرحلة ما قبل التعاقد .●
  - المصلحة االقتصادیة في العقد ودراستها .

         - التنبؤ بالمشكالت في مراحل التنفیذ لتالفیها. 
         - المسائل الجوهریة والتفصیلیة التي یجب مراعاتها .

         - االلتزامات المتبادلة والتعامل فیها. 
 

 مرحلة التعاقد واالرتباط .●
     - مهارات صیاغة العقد وفقًا ألهدافه .

     - الضوابط العامة في العقود.
 مرحلة التنفیذ وحل المشكالت .●

     - اإلخالل بااللتزامات وكیفیة مواجهتها.
    - تغییر ظروف العقد عند التنفیذ وأسالیب التعامل معها. 

 االختالف في تفسیر بنود العقد .●
             - التحكیم وشروطه وإجراءاته.

    - اللجوء إلى القضاء. 
 نماذج عملیة في إبرام العقود والمشكالت العامة في التنفیذ لكل●

 من: 
  - عقود التورید.

          - عقود المقاوالت.
 - عقود البیع واإلیجار .
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 أصول التحقیق اإلداري ومهارات رفع الدعاوى وخطط الدفاع . ●
 خطط الدفاع في القضایا. ●
 الصیاغة القانونیة لعرائض الدعاوى .●
 صیاغة المذكرات الشرعیة .●
 صیاغة المذكرات القانونیة .●
 تطبیقات ومواقف من واقع مرافعات المحامین بالمحاكم . ●

 
 
 
 
 

 
 من أهمِّ المراجِع :

 1/ فن الصیاغة القانونیة تشریعا وفقها وقضاء ، د. عبدالقادر الشیخلي .

 2/ إعداد البحث القانوني- النواحي الشكلیة والموضوعیة في كتابة البحث

 القانوني خصوصا في رسائل الماجستیر والدكتوراه ونظم ترقیة القضاة

  وندرج المحامین- شوان محي الدین .

 3/ أصول الصیاغة القانونیة . محمود عي صبرة .

 4/ نموذج عقد األشغال العامة الصادر بقرار مجلس  الوزراء رقم 136

 وتاریخ 13/6/1408هـ .

 5/ نموذج عقد الخدمات الهندسیة االستشاریة الصادر بقرار مجلس الوزراء

 رقم 259 وتاریخ 11/11/1421هـ .
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 خطة برنامج الدبلوم العالي في المحاماة
 
 

 مفردات الفصل الدراسي الثاني
 

 عدد الوحدات رقم المقرر اسم المقرر م
 إجراءات المحاكمة 1

 الجزائیة
5502408 3 

 2 5502409 وسائل اإلثبات 2
 2 5502410 التحكیم 3
 إجراءات الدعوى 4

 اإلداریة
5502411 2 

 2 5502412 نظام الملكیة الفكریة 5
 2 5502413 منازعات عمالیة 6
 2 5502414 الشركات 7

 15 عدد الساعات
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 المستوى عدد الوحدات رقم المقرر اسم المقرر
 الثاني ثالث وحدات 5502408 إجراءات المحاكمة الجزائیة

 

 أهداُف تدریِس المقرِر :

القضائي االختصاص تحكم التي المبادئ تحدید على الدارس قدرة - 1           
 الجزائي النوعي والوالئي ، وحل التنازع في االختصاص .

الجزائیة الدعوى لمباشرة العملیة والطرق المبادئ على الدارس تدریب – 2           
 أمام القضاء .

 3 – بیان القواعد العامة في المحاكمة الجزائیة .
من الجزائیة القضائیة األحكام كتابة لطرائق فهمه على الدارس قدرة – 4            

 مكونات الحكم القضائي .
 5 – قدرة الدارس على التحقیق من بطالن اإلجراء في المحاكمة .

 6 – فهم أصول تنفیذ األحكام القضائیة الجزائیة .
 

 مفردات المقرر :
 

 مقدمة في المحاكمات الجزائیة في الفقه اإلسالمي .●
 قواعد االختصاص الجزائي - النوعي - والوالئي ومعاییره .●
  أنواع المحاكم الجزائیة وتشكیلها .●
  االختصاص الجزائي المكاني .●
  تنازع االختصاص الجزائي .●
 تنازع االختصاص وتنازع الوالیة .●
 إجراءات المحاكمة الجزائیة .●
  إبالغ الخصوم وإحضارهم .●
  اإلدعاء العام واختصاصاته .●
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  قواعد حفظ النظام في الجلسة .●
  أحكام تنحي القضاء .●
 اإلدعاء بالحق الخاص .●
 نظام الجلسة وإجراءاتها .●
  األصل عالنیة الجلسة .-
  ضمانة حق الدفاع .-
  تعدیل وصف التهمة .-
  تالوة قرار االتهام .-
  تدوین اعتراف المتهم وأحكام اعترافه وضماناته .-
  سماع الشهود وندب الخبراء وتقییم تقاریرهم .-
 االستعانة بمترجمین .-
  األحكام المتعلقة بدعوى التزویر الفرعیة●

 ( الحق في تقدیم الدعوى - الطعن - ، موقف المحكمة وأثره ) .
 الحكم القضائي في الدعوى الجزائیة .●
  ماهیة الحكم القضائي الجزائي .-
  المداولة في الحكم وشروطها .-
  كیفیة تسبب األحكام الجزائیة .-
  تسجیل الحكم القضائي .-
 الفصل في األشیاء المضبوطة .-
 أوجه البطالن في إجراءات المحاكمة الجزائیة :●
  كل إجراء مخالف ألحكام الشریعة اإلسالمیة ، أو األنظمة المستمدة منها-
  البطالن لعدم مراعاة األنظمة المتعلقة بوالیة المحكمة .-
  البطالن لعیب في اإلجراء .-
 الحكم بعدم سماع الدعوى ، وشروطه  .-
 طرق االعتراض على األحكام الجزائیة .●
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بیانات ، النظام بقوة تمییزها الواجب األحكام ، یملكه من ، التمییز )             
المترتبة اآلثار ، االعتراض موضوع في الفصل ، االعتراضیة           الالئحة

 على طلب التمییز ) .
 المسئولیة عن اَألضرار الناتجة من حكم اإلدانة بعد إلغاؤه .●
 قوة األحكام النهائیة .●
 تنفیذ األحكام الجزائیة وأحكام التنفیذ .●

 
  من أهم المراجع النظامیة :

 
 1/ اإلجراءات الجنائیة والنظام اإلجرائي في المملكة العربیة السعودیة ،

 د . أحمد عوض بالل .
 2/ نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي ، د . سعد الظفیر .

عفیفي عصام . د ، السعودیة العربیة المملكة في الجزائیة اإلجراءات نظام /3             
 عبد البصیر .

 4/ اإلدعاء العام وأحكامه ، د . طلحة بن حمد بن عبد الرحمن عوث .
 5/ النظام الجنائي واإلجراءات الجنائیة في المملكة العربیة السعودیة ،

 المستشار / محمد أحمد المقصودي .
  6/ الطعن بالتمییز في النظام القضائي السعودي ، د . عبد اهللا القحطاني.

 7/ أصول اإلجراءات الجنائیة ، د . حسن صادق المرصفاوي .
 8/ شرح قانون اإلجراءات الجنائیة ، د . فوزیة عبد الستار .

 9/ نظم اإلجراءات الجنائیة ، د . جالل ثروت .
 10/ نظریة البطالن ، د. أحمد فتحي سرور .

 11/ نظام اإلجراءات الجزائیة .
 12/ نظام مدیریة األمن العام .

 13/ نظام السجن والتوقیف .
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 المستوى عدد الوحدات رقم المقرر اسم المقرر
 الثاني وحدتان (2) 5502409 وسائل اإلثبات أمام القضاء

 
 أهداف تدریس المقرر :

 1 – یهدف المقرر إلى الدراسة التفصیلیة لقواعد اإلثبات في المعامالت المدنیة
 والتجاریة .

 2 – بیان المذاهب المقارنة في اإلثبات وأخذ البینة وعبء اإلثبات .
 3 – إلمام الطالب بوسائل اإلثبات التي تعین في كشف الحقیقة النظامیة .

 
 مفردات المقرر :

  األحكام العامة في اإلثبات :●
  مفهوم اإلثبات القضائي .-
  مصادر قواعد اإلثبات في النظام السعودي .-
  المذاهب ( النظریات ) المختلفة في اإلثبات .-
 العلم القضائي .-
 تعریف الوسیلة ، وبیان مشروعیة وسائل اإلثبات ، ومقاصدها .●
 الشروط المعتبرة في وسائل اإلثبات .●
 البینة ( تعریفها ، شروطها ، أنواعها ) .●
 عبء اإلثبات ، ومْن یقع علیه .●
 األدلة الكتابیة ، المحررات الرسمیة ، المحررات العرفیة ، طلب الزام●

 الخصوم بتقدیم المحررات الموجودة تحت یده ، إثبات صحة المحررات
 ، إنكار الخط أو اإلمضاء أو الختم أو البصمة ، تحقیق الخطوط ، الطعن

 بالتزویر .
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 شهادة الشهود ، أهلیة الشاهد ، موانع الشهادة ، أحكام الشهادة .●
 القرائن وحجیة األمر المقضي به .●

 ( تعریف القرینة ، أنواعها ، حجیة القرینة ، قوة القرینة وقوتها التدلیلیة ).
 اإلقرار واستجواب الخصوم .●
 الیمن الحاسمة المتممة .●
  المعاینة ودعوى إثبات الحالة .●
 المعاینة في قضاء األمور المستعجلة .●
 الخبرة ، ندب الخبیر ، حصر بیانات الخبیر ، األجل المحدد وإیداع●

 تقریر الخبیر ، أحكام رد الخبیر .
 وسائل اإلثبات المعاصرة ( تكییفها الفقهي ، حجیتها القضائیة ) .●

 
 من أهم المراجع :

 أوال : المراجع الفقهیة :

 1/ الحاوي الكبیر للماوردي .
 2/ المغني البن قدامة .
 3/ المحلى البن حزم .

 4/ الفتاوى الكبى البن تیمیة .
 ثانیا : المراجع النظامیة :

 1 – األحكام العامة في اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة ، د . عبد المنعم
 فوده .

 2 – قانون اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة ، د . محمد حسن قاسم .
 3 – عبء اإلثبات في الدعوى المدنیة ، د . أحمد محمد السفیاني .

  4 – الوسیط في نظام المرافعات الشرعیة السعودي ، د . محمد براك الفوزان
 5 – قواعد اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة ، د . توفیق حسن فرج .

 6 – أحكام االلتزام واإلثبات ، د . جالل العدوي .
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 7- طرق اإلثبات الشرعیة ، د. أحمد إبراهیم .
 8- وسائل اإلثبات في الشریعة اإلسالمیة والمعامالت المدنیة واألحوال

 الشخصیة ، د. محمد الزحیلي .
 9- المستجدات في وسائل اإلثبات ، د. أیمن العمر .

 المستوى عدد الوحدات رقم المقرر اسم المقرر
 الثاني وحدتان (2) 5502410          التحكیم

 

ِر :  أهداُف تدریِس المقرَّ
التَّكنولوجیا1- ِر تطوُّ ظلِّ في التَّجاريِّ التَّحكیِم بأهمیَِّة الطالِب          تعریُف

 والتعاوِن الدوليِّ .
العقوِد2- منازعاِت مجاِل في التَّجاريِّ التَّحكیِم بأهمیَِّة الطالِب          تعریُف

 التجاریَِّة واالستثماِر .
  تدریُب الّدارسین وإكساُبُهم الخبراِت في مجاِل التَّحكیِم التَّجاريِّ .3-

 

 مفرداُت المقرِر :

 أوًال : التَّعریُف بالتَّحكیِم التَّجاريِّ .
 التَّعریُف العامُّ للتَّحكیِم .1.
ة .2.  تعریُف التَّحكیِم التَّجاريِّ بخاصَّ
 التَّعریُف في النُُّظِم المقارنِة .3.
 مكانُة التَّحكیِم التَّجاريِّ بین أنواِع التَّحكیِم األخرى .4.
 تمییُز التَّحكیِم عن القضاِء ، والصلِح ، والوكالِة ، والخبرِة .5.
 أهمیَُّة التَّحكیِم التَّجاريِّ .6.
 موقف الفقه اإلسالمي من التحكیم التجاري .7.
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 ثانیًا : اتُّفاق التَّحكیِم الّتجاريِّ :
 مفهوُم االتِّفاِق .1.
 الشروُط الموضوعیَُّة .2.
 الشروُط الشكلیَُّة .3.
 آثاُر االتِّفاق .4.
  طبیعُة االتِّفاِق على التَّحكیم الّتجاريِّ :5.

 (أ) الطبیعُة التعاقدیَُّة .           (ب) الطبیعُة القضائیَُّة .
 (ج) الطبیعُة الذاتیَُّة .             (د) الطبیعُة المختلطُة .

 ثالثًا : أركاُن التَّحكیِم التجاريِّ وصوره .
 عناصُر التَّحكیِم .1.
ِة التَّحكیِم التجاريِّ :2.   شروُط صحَّ

 (أ) الّتراضي .      (ب) األهلیَُّة .          (ج) محلُّ التَّحكیِم .
 صوُر التَّحكیِم التجاريِّ ( االختیاري – اإلجباري ) .3.

 رابعًا : تشكیُل هیئِة التَّحكیِم في المجاِل الّتجاريِّ .
ُة بتعییِن المحّكمین .1. لطُة المختصَّ  السُّ
ِم .2.  شروُط المحكِّ
 إجراءاُت التَّعییِن .3.
 تحدیُد اختصاِص هیئِة التَّحكیِم .4.
 عدُد المحكِّمین .5.
ِم .6.  تنّحي المحكِّ
ِم .7.  ردُّ المحكِّ
ِم .8.  تبدیُل المحكِّ

 خامسًا : إجراءاُت التَّحكیمِ الّتجاريِّ .
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  الدَّعوى الّتحكیمیِّة :1.
(ج)أدلُة المرافعُة. (ب) . المنازعِة سیَر تحُكُم التي القواعُد           (أ)

 اإلثباِت .                (د) الدَّفُع بعدِم االختصاِص .

 (هـ) التَّدابیُر الوقائیَُّة .           (و)إنهاُء المرافعِة .

   الحكُم :2.

 (أ) شكُل الحكِم .     (ب) كتابُة الحكِم .   (ج) تسبیُب الحكِم .

 (د) تفسیُر الحكِم . (هـ) أثُر الحكِم .     (و) تصحیُح الحكِم .

 (ز) المصروفاُت .

عِن في حكِم التَّحكیِم وتنفیُذُه :3.   طُرُق الطَّ

ُة التَّنفیذیَُّة . عِن الشكلیَُّة والموضوعیَُّة . (ب) القوَّ  (أ) طُرُق الطَّ

ِة التنفیذیَِّة . ِة التَّنفیذیَِّة .   (د) وقُف القوَّ  (ج) عناصُر القوَّ

ِة التنفیذیَِّة .  (هـ) انقضاُء القوَّ

القضاِء4. ُل تدخُّ - الدوليِّ الّتجاريِّ التَّحكیِم في التطبیُق الواجُب           القانوُن
قابة .  بالمساعدِة والرِّ

 سادسًا : صوٌر من التَّحكیِم الّتجاريِّ .

مة التِّجارة العالمیَِّة .1.  التَّحكیُم في إطاِر منظِّ

 التَّحكیُم في الكفاالِت المصرفیَِّة .2.

مان .3.  التَّحكیُم في خطاباِت الضِّ

یك .4.  التَّحكیُم في الشِّ

 التَّحكیُم في المنازعاِت البحریَِّة .5.
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  من أهم المراِجِع النظامیة :

 التَّحكیُم في الشریعِة اإلسالمیَِّة ، إسماعیل أحمد األسطل .1-

 التَّحكیُم الّتجاريِّ الدوليِّ ، مختار أحمد بربري .2-

 التَّحكیُم التجاريُّ الدوليُّ ، محسن شفیق .3-

ُة للتَّحكیِم الّتجاريِّ الدوليِّ ، أبو زید رضوان .4-  األسُس العامَّ

 التَّحكیُم االختیاريُّ واإلجباريُّ ، أحمد أبو ألوفا .5-

 عقُد التَّحكیِم وإجراءاُتُه ، أحمد أبو ألوفا .6-

 التَّحكیُم في المنازعاِت البحریَِّة ، عاطف محمد راشد ألفقي .7-

  القانوُن الواجُب التَّطبیُق على عقوِد التِّجارة الدولیَِّة ، هشام علي صادق8-

محمد9- محمود ، والتجاریَِّة المدنیَِّة الموادِّ في للتَّحكیِم ُة العامَّ           النظریَُّة
 هاشم .

-1012/7/1403 وتاریخ ، م/46 الملكي المرسوم : السعوديِّ التَّحكیِم          نظاُم
 هـ ، والئحُتُه التنفیذیَُّة .
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 المستوى عدد الوحدات رقم المقرر اسم المقرر
 الثاني وحدتان (2) 5502411 إجراءات الدعوى اإلداریة

 
 

 أهداف تدریس المقرر :

 1 – إلمام الدارس بالقواعد اإلجرائیة للدعوى اإلداریة أمام دیوان المظالم .
 2 – بیان مدى االختالف الجوهري بین إجراءات الدعوى اإلداریة  ،

 وإجراءات الدعوى المدنیة والجنائیة .
 3 – دراسة الشروط الموضوعیة لقبول الدعاوي اإلداریة .

 4 – تتبع سیر إجراءات المنازعة اإلداریة من بدایة رفع الدعوى لحین الفصل
 فیها بحكم قضائي وتنفیذ تلك األحكام .

 5 – بیان القواعد اإلجرائیة المتعلقة بتنفیذ األحكام األجنبیة .
 6 – بیان القواعد اإلجرائیة الحاكمة لالعتراض على أحكام دیوان المظالم .

 
 مفردات المقرر :
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  اختصاصات دیوان المظالم كجهة قضاء إداري .●
 طبیعة المنازعة اإلداریة .●
 الدعوى اإلداریة :●

 مفهومها .-
 تمییزها عما یشابها من مصطلحات .-
 الخصومة اإلداریة .-
 تجاوز السلطة .-
 المطالبة القضائیة .-
  المنازعة اإلداریة .-
 خصائص الدعوى اإلداریة .●
 أنواع الدعوى اإلداریة :●

 دعاوى القضاء الكامل .-
 دعاوى قضاء اإللغاء .-
  دعاوى التفسیر وتقدیر المشروعیة-
 دعاوى تعویض .-
 دعاوى العقود اإلداریة .-
  شروط قبول الدعوى اإلداریة :●

  المصلحة والصفة في الدعوى .-
  اشتراط التظلم اإلداري واستیفائه .-
 رفع الدعوى في المیعاد المحدد .-
 الشروط الشكلیة والموضوعیة لوقف تنفیذ القرار اإلداري المطعون فیه●

  أمام دیوان المظالم .
 آثار الحكم بالوقف .●
 تشكیل دوائر النظر في الدعاوي اإلداریة .●
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 إجراءات نظر الدعوى اإلداریة والخصائص الممیزة لها ( مواعید رفع●
 الدعوى ، نظام الجلسات ، حضور وغیاب الخصوم ، تحریر الدعوى

 والمستندات ، تقدیم الطلبات العارضة ) .
 اإلثبات في الدعوى اإلداریة  ( مفهومه ، العوامل المؤثرة فیه ، تنظیمه●

 ، خصائصه ، وسائله ، طرق اإلثبات اإلداري ) .
  الفصل في الدعوى .●
  تسبیب األحكام .●
  تفسیر األحكام .●
 دور القاضي في المنازعة اإلداریة .●
 سلطة دیوان المظالم في فرض الجزاءات على الهیئات اإلداریة .●
 حجیة األحكام في المنازعة اإلداریة .●
 طرق االعتراض على األحكام الصادرة في الدعوى اإلداریة .●
 كیفیة تنفیذ األحكام اإلداریة .●
 نماذج لوائح الدعوى اإلداریة .●
 التدقیق على األحكام ، شروطه وإجراءاته وسلطات هیئات التدقیق .●

 
 من أهم المراجع النظامیة :

 1 – القانون اإلداري في المملكة العربیة السعودیة ، د . جابر سعید حسن .
  2 – الرقابة على أعمال اإلدارة في المملكة العربیة السعودیة ، د.علي شفیق
  3 – المطالبة القضائیة أمام دیوان المظالم ، د. فهد بن محمد بن عبد العزیز

 4 – القرارات اإلداریة وتطبیقاتها في المملكة العربیة السعودیة ، د . فؤاد
 موسى عبد الكریم .

 5 – القراءات اإلداریة في المملكة العربیة السعودیة ، د . محمد عبد العال
 السناري .

 6 – الدعاوي اإلداریة ، د . سامي جمال الدین .
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  7 – اإلجراءات أمام القضاء اإلداري ، د . صبري محمدین السنوسي محمد
 8 – الخصومة اإلداریة ، د . عبد الحكم فودة .

 األنظمة :
 1 – نظام دیوان المظالم .

 2 – قواعد المرافعات واإلجراءات أمام دیوان المظالم .
 3 – نظام المرافعات الشرعیة .

 4 – نظام الخدمة المدنیة .
 5 – نظام تأدیب الموظفین .

 6- نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة .
 
 
 
 
 
 

 المستوى عدد الوحدات رقم المقرر اسم المقرر
 الثاني وحدتان (2) 5502412 نظام الملكیة الفكریة

 

 أهداُف تدریِس المقرِر :

لحمایة والتجاریة الفكریة للملكیة القانونیة األحكام على الضوء تسلیط /1          
األدبیة أو الفنیة وأشكالها صورها بمختلف البشریة واالختراعات          المبتكرات
على سواء ، الحمایة لتلك المتاحة النظامیة والوسائل التقنیة أو العلمیة             أو

 الصعید الوطني أو على المستوى الدولي،
 2/ تعریف الطالب باالتفاقات الدولیة المنظمة لحقوق الملكیة الفكریة كاتفاقیة

TRIPS).) منظمة التجارة العالمیة (اتفاقیة تربس 
 3/ تسلیط الضوء على الحقوق الفكریة بجوانبها المختلفة: حقوق الملكیة
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 الصناعیة والتجاریة, وحقوق المؤلف، وبراءات االختراع، والرسوم
 والتصامیم والنماذج الصناعیة، والعالمات التجاریة، واألسماء التجاریة،

 والبیانات التجاریة، والمحل التجاري، والحقوق األدبیة.
 4/ تعریف الطالب باألنظمة التي تناولت حقوق الملكیة الفكریة  في المملكة

 العربیة السعودیة كنظام حق المؤلف ونظام براءات االختراع

 مفرداُت المقرِر :

 التعریف بحقوق الملكیة الفكریة ونشاطها وأهمیتها وخصائصها في الفقه●

 والنظام .

 حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة .●

 براءات االختراع والتعریف بها .●

 شروط منح براءات االختراع .●

 حقوق والتزامات صاحب االختراع .●

  الحمایة القانونیة لبراءات االختراع .●

 تسجیل براءات االختراع وآثاره .●

 الحمایة القانونیة للرسوم والنماذج الصناعیة .●

 مفهوم العالمات التجاریة .●

 عناصر العالمة التجاریة .●

  التسجیل .●

 الحقوق الناشئة عن العالمات التجاریة .●

 التعریف بالبیانات التجاریة وعالمات البضائع .●
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 المخالفات المتعلقة بالبیانات التجاریة وعالمات البضائع .●

 األسماء التجاریة والحقوق الواردة علیها .●

 الحقوق األدبیة (حقوق المؤلف).●

 األحكام القانونیة للملكیة  الفكریة على المستوى الدولي .●

 اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة (اتفاقیة التریبس) .●

 معاهدة التعاون في شأن البراءات (PCT) ، والئحتها التنفیذیة التابعة●

 للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة (الویبو)  .

 معاهدة قانون البراءات (PLT) ، والئحتها التنفیذیة .●

 اتفاقیة ( بیرن ) لحمایة المصنفات االدبیة والفنیة التابعة للمنظمة●

 العالمیة للملكیة الفكریة ( ویبو )  .

 االتفاقیة العالمیة لحقوق المؤلف المعدلة في باریس - 1971 م  .●

 األحكام القانونیة للملكیة  الفكریة على المستوى الوطني .●

 نظام براءات االختراع ، والتصمیمات التخطیطیة للدارات المتكاملة●

 واألصناف النباتیة ، والنماذج الصناعیة .

 نظام حمایة حقوق المؤلف  .●

 جهة التنازع القضائي في المملكة العربیة والسعودیة .●

 

 من أهمِّ المراجِع النظامیة :

  1/ المدخل لدراسة الملكیة الفكریة د محمد الرحاحلة ود إیناس ألخالدي.
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 2/ الحمایة الوطنیة للملكیة الفكریة في ظل اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة

  من حقوق الملكیة  الفكریة , جات 1994 , د. أبو العال علي أبو العال النمر .

  3/ بحث بعنوان : المدخل لحمایة الملكیة الفكریة ، د. عبد اهللا مبروك النجار .

 قدم لندوة : الملكیة الفكریة : الحمایة الشرعیة والقانونیة ، مركز الشیخ صالح

 كامل لالقتصاد اإلسالمي ، جامعة األزهر ، 4 مایو 2002

 4/ الحمایة الدولیة لبراءات االختراع . د . منى جمال الدین محمد محمود .

 5/ الحمایة الدولیة لحق المؤلف . د. إبراهیم احمد إبراهیم .

 6/ نظام حمایة حقوق المؤلف

 7/ نظام براءات االختراع والتصمیمات التخطیطیة للدارات المتكاملة و

 األصناف النباتیة و النماذج الصناعیة .

 
 
 
 

 المستوى عدد الوحدات رقم المقرر اسم المقرر
 الثاني وحدتان (2) 5502413 منازعات عمالیة

 

ِر :  أهداُف تدریِس المقرَّ
  1/ تعریُف الطالِب بالدعوى العمالیة ، وبیاُن شروِطها ، وإجراءات إقامِتها

 2/ تسلیط الضوء على الدور الذي یلعبه المحامي في المنازعات العمالیة .

العمالیة المنازعات على تطبیقها الواجب األنظمة على الضوء تسلیط /3          
 وإجراءاتها .
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 4/ طبیعة الحكُم الصادر في الدعوى العمالیة وطرق الطعن فیه .

 5/ تنفیذ الحكم الصادر في الدعوى العمالیة .

قضائیٌَّة تطبیقاٌت وُیراعى ، العمالي القضاِء مجاِل في العمِل على التدریُب /6            
 من القضاء السعودي .

 

 مفرداُت المقرِر :
 أوالً  : التعریُف بالقضاء العمالي في الفقه والنظام .

 نشأُة القضاِء العمالي .1.

 موضوعاُت القضاِء العمالي .2.

 طبیعُة القضاِء العمالي ، وعالقُتُه بأنواِع القضاِء األخرى .3.

 خصائُص القضاِء العمالي .4.

 مصادُرُه .5.

 

 

 ثانیًا  : االختصاُص القضائيُّ العمالي .

 مفهوُم االختصاِص .1.

  أنواُع االختصاِص :2.

 (أ) اختصاٌص محلّي .           (ب) اختصاٌص دولّي .

  (ج) اختصاٌص إقلیمّي .

 (د) التنازُع على االختصاص : 1- تنازٌع محلّي . 2-تنازٌع دولّي .

 ثالثاً  : الخصومُة القضائیَُّة :
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  افتتاُح الخصومِة :1.

 (أ) رفُع الدعوى وقیُدها .

  (ب) إعالُن الدَّعوى :

ٍة .●  إعالُن الدَّعوى بصفٍة عامَّ

 إعالُن الدَّعوى للعاملین بالسفِن التجاریَِّة .●

ة ) .●  إعالُن الدَّعوى لألشخاِص االعتباریَِّة ( العامَّة – الخاصَّ

  طبیعُة الدَّعوى العمالیة :2.

 (أ) الدَّعوى العمالیة وسیلة .     (ب) الدَّعوى العمالیة مطالبة .

 (ج) الدَّعوى العمالیة والخصومة .

 (د) الدَّعوى العمالیة دعوى مباشرة .

 خصائُص الدَّعوى العمالیة في الفقه والنظام.3.

 عناصُر الدَّعوى العمالیة في الفقه والنظام.4.

  شروُط الدَّعوى :5.

 (أ) المصلحُة .                        (ب) االختصاُص .

 (ج) الصفُة في الدَّعوى .            (د) رفُع الدَّعوى  .

  الخیاُر في رفِع الدَّعوى بالنسبِة للمّدعي :6.

 (أ) محكمُة موطِن المدَّعى علیه .

 (ب) محكمُة الموطِن الخاصِّ بالعمل .

 (ج) المحكمُة التي تمَّ االتفاُق وُنفَِّذ كلُُّه أو بعُضُه في دائرِتها .

 (د) المحكمُة التي یجب تنفیُذ االتفاِق في دائرِتها .
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الدَّعوى تكون أن ) : الدَّعوى رفِع في الخیاِر تطبیِق شروُط             (هـ)
 عمالیة – أن تتعلََّق بعقٍد أو اتفاٍق عمل محليٍّ أو دوليٍّ ) .

بالبطالِن7. الحكُم – حاالُتُه - البطالُن ) : اإلجرائيِّ العمِل مخالفِة             جزاُء
 – أثُرُه - تصحیُح البطالِن ).

  رابعاً  : الحكُم في المنازعة العمالیة :

 إصداُر الحكِم القضائيِّ .1.

 آثاُر الحكِم : (أ) اآلثاُر الموضوعیَُّة .      (ب) اآلثاُر اإلجرائیَُّة .2.

 االعتراُض على الحكِم القضائيِّ .3.

 تنفیُذ الحكِم القضائيِّ .4.

 خامساً  : اإلثباُت في المنازعات العمالیة .

 طبیعُة أدلَِّة اإلثباِت العمالي .1.

 عبُء اإلثباِت .2.

 إثباُت عقوِد العمل..3.

  سادسا  : دور المحامي في المنازعات العمالیة-تطبیقات عملیة

 

 

 من أهمِّ المراجِع النظامیة :
اُل والِمَهُن في اإلسالِم ، د. زیدان عبد الباقي .1-  العمُل والعمَّ

 شرُح قانوِن الَعَمِل ، د. لبیب شنب .2-

 أصوُل قانوِن الَعَمِل ، د. حسن كیره .3-

 دروٌس في نظاِم العمِل السعودي ، د. أكثم الخولي .4-
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 أصوُل نظاِم العمِل السعودي ، د. جالل ألعدوي .5-

-6، والعمَّاِل الَعَمِل لنظاِم دراسٌة ، السعودیَِّة العربیَِّة بالمملكِة الَعَمِل            عقُد
اب .  د. طلبة وهبه خطَّ

 التَّنظیُم القضائيُّ في المملكِة ، د. سعود الدریب .7-

 قواعُد المرافعاِت والقضاِء في اإلسالِم  ، عبد العزیز بدیوي .8-

/1421هـ9- 5 /20 وتاریخ م/21 رقم ، الشرعیَِّة المرافعاِت           نظاُم
 وتعدیالته والئحته التنفیذیة .

 نظاُم العمِل والعمال .10-

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المستوى عدد الوحدات رقم المقرر اسم المقرر
 الثاني وحدتان (2) 5502414 الشركات

 

ِر :  أهداُف تدریِس المقرَّ
-1، اإلسالميِّ الفقِه في ركات الشِّ بدراسِة الحدیثِة ركات الشِّ أصوِل          بیاُن
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 وأصوِلها الشرعیَِّة التي ُبنَیت علیها .

عام2ٍّ- بوجٍه المعامالِت من یجدُّ ما أحكاِم بیاَن ُر ُتیسِّ التي األصوِل             بیاُن
 ، وما یجدُّ من الشركاِت بوجٍه خاصٍّ .

وبیاُن3- ، السعوديِّ النظاِم في الحدیثِة ركاِت بالشَّ الطالِب          تعریُف

الفقِه في ذكُرها وَرَد التي ركات الشِّ وبین بینها المقارنِة مع            أحكاِمها

 اإلسالميِّ .

 مفرداُت المقرر:

 تعریف الشركة في الفقه ، وفي النظام .▪

  أوالً  : الشركـاُت في الفقـِه اإلسـالميِّ وأحكاُمها

 ( المضاربة – العنان – األبدان – الوجوه – المفاوضة ) .

 ثانیًا  : الشركـاُت في النظـاِم وأحكاُمها :

  شركاُت األشخاِص وأحكاُمها1-

ة )   ( التَّضامن – التَّوصیة البسیطة – المحاصَّ

 شركاُت األمواِل وأحكاُمها ( الشركة المساهمة ) .2-

  الشركاُت المختلِط وأحكاُمها3-

 ( الشركة ذات المسؤولیَِّة المحدودِة – شركُة التَّوصیِة باألسهِم ) .

المتغیَِّر4- الماِل رأِس ذاُت الشركُة ) األنواِع هذه عن خارجٌة            شركاٌت

 – الشركُة التَّعاونیَُّة ) .
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النظـاِم في والشركـاِت اإلسالميِّ الفقِه في الشركـاِت بین مقارنٌة :            ثالثًا

 السعوديِّ .

 

 من أهمِّ المراجِع :

 أوال : المراجع الفقهیة :

 1/ بدائع الصنائع للكاساني .

 2/ الحاوي الكبیر للماوردي .

 2/ المغني البن قدامة .

 4/ الفقه اإلسالمي وأدلته .    د. وهبة الزحیلي .

 ثانیا : المراجع النظامیة :

 1/ الشركات .  د. عبد العزیز الخیاط .
22/3/1385هـ وتاریخ م/6 رقم الملكي بالمرسوم الصادر الشركات نظام /2          

 ، ومذكرته التفسیریة وما جرى علیه من تعدیالت .
 3/ محاضرات في النظام التجاري السعودي ، الدكتور محمد الرحاحلة .

 4/ قانوُن المعامالِت التجاریَِّة السعودیَِّة ، محمود بریري .

  5/ القانوُن التجاريُّ السعوديُّ ، محمد حسن الجبر .
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