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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 

 كلمة كلية احلقوق

نضع بني يديك  ران أنكلية احلقوق مسارًا ختصصيًا يف دراستك اجلامعية، ويسنسعد ابختيارك  و ، هنا مرحبًا بك
ملتصلة بتسجيل ا اإلجراءاتالذي يهدف إىل تقدمي تعريف موجز عن الكلية وسري الدراسة فيها، وتوضيح هذا الدليل 

املقررات ونظام املستوايت واجلداول الدراسية وحقوق الطالب اجلامعي وواجباته، واليت تشتد حاجة الطالب اجلامعي 
الدراسة إىل  للطالبإىل االطالع عليها يف بداية مسريته اجلامعية، كما روعي يف إعداد هذا الدليل أن يكون مرشدًا 

 .ذهنالا اجلامعة، وجميباً عن االستفسارات اليت قد تطرأ يف واألنشطة املختلفة اليت تقدمه

ء اإن قراءتك أيها الطالب هلذا الدليل واتباع التعليمات واإلرشادات فيه حيميك إبذن هللا من الوقوع يف األخط 
 ، وأنشطتك اجلامعية.اليت قد حتد من حتصيلك العلمي

 ...ابلعطاء والنجاح واإلجناز نكرر ترحيبنا بك ونسأل هللا لك حياة جامعية حافلة
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 أوالً: التعريف بالكلية

يعترب قطاع احملاماة واالستشارات القانونية من القطاعات املهنية اليت حظيت ابهتمام ملحوظ خالل السنوات 
القليلة املاضية، وحىت ميكن تزويد سوق العمل القانوين يف اململكة العربية السعودية بصفه عامة ويف املنطقة الشرقية 

 فتح كليات  أن تبادر إىلت القانونية املتميزة، كان لزامًا على مؤسسات التعليم العايلاءاوجه اخلصوص ابلكفعلى 
، وكانت جامعة امللك فيصل ابألحساء من اجلامعات اليت أنشأت كلية متخصصة للحقوق، حيث مت إقرارها متخصصة

( واتريخ 18/62/1431جت ابملوافقة السامية رقم )و  من قبل جملس التعليم العايل يف جلسته )الثانية والستون(، وت
 هـ.29/12/1431

البنية األساسية  متثل اوقد حرصت جامعة امللك فيصل على إعداد خطة منهجية مطورة لكلية احلقوق إمياانً أبهن 
يب احتياجات القطاعني لمبا يو النطالقة الكلية يف أتدية رسالتها إلعداد الكوادر املتخصصة يف خمتلف اجملاالت القانونية، 

 احلكومي واألهلي من تلك الكفاءات.

 :الرؤية-أ
خدمة مهنة احملاماة واالستشارات القانونية من خالل تقدمي التعليم القانوين املميز، والقائم على األسلوب  

العملي للقواعد القانونية وتطبيقها على خمتلف أنواع اإلشكاالت والقضااي، واإلسهام يف خدمة اجملتمع وحفظ احلقوق 
 بني أفراده.
 الرسالة:-ب

يم القانوين والعمل على خدمة اجملتمع وذلك بتهيئة وإعداد قانونيني مزودين مبهارة الرايدة والتميز يف التعل 
 التفكري والبحث، من خالل تقدمي برانمج تطبيقي عايل اجلودة يف خمتلف فروع املعرفة القانونية.

 القيم:-ج
ستمدة من القيم وامل تقوم كلية احلقوق يف بناء خطتها الدراسية وصياغة أهدافها على مجلة من القيم السامية

 اليت تعتمد عليها جامعة امللك فيصل ومنها:
 ــ بث روح الرايدة لدى القانونيني من خرجيي الكلية.

 ــ النزاهة واحلرص على إحقاق احلق عند ممارسة العمل القانوين.
 ــ اإلبداع والتميز ليكون اخلريج مرآة اجلامعة لدى اجملتمع.

 يف الكلية.ا ير قدراهتم اليت اكتسبوهية بتطو ــ التزام خرجيي الكل
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 الكلية: توجهات-د

 ورسالتها، الكلية لرؤية وحتقيقاً  على تنفيذها، فيصل اليت تعمل جامعة امللك الرئيسة التوجهات من انطالقاً 
 :التالية الرئيسة التوجهات حتقيق على ابلعمل احلقوق كلية تلتزم

 .والتعلم القانوين التعليم يف التميزل: األو  التوجه

 اجملتمع. قضااي خلدمة القانونية التخصصات خمتلف يف العليا والدراسات العلمي البحث تطوير :الثاين التوجه

 احملامني من املؤهلة ابلكفاءات تزويدهم من خالل واألهلي احلكومي مع القطاعني حقيقية ةشراك بناء ث:الثال التوجه
 .القانونيني واملستشارين

 الالزمة. األكادميية االعتمادات على وعاملياً، واحلصول وإقليمياً  حملياً  الكلية وتصنيف مبكانة االرتقاءالرابع:  التوجه

 األهداف:-هـ 
 هتدف جامعة امللك فيصل من إنشاء كلية احلقوق إىل حتقيق مجلة من األهداف ومنها:   

 تعزيز ثقافة احلقوق ورفع الوعي اجملتمعي ابألنظمة واحلقوق.-1
إعداد خرجيني مؤهلني ومزودين ابحلد األدىن من املهارات املهنية والبحثية للقيام مبهامهم يف جماالت احملاماة، -2

 االستشارات القانونية، االدعاء العام، التحقيقات، وخمتلف األنشطة القانونية األخرى يف الدوائر احلكومية واألهلية. 
 م القانونية يتوافق مع معايري االعتماد واجلودة.تقدمي تعليم جامعي مميز يف جمال العلو -3
االرتقاء ابلوعي القانوين للعاملني يف هذا اجملال يف القطاعني احلكومي واألهلي عن طريق إقامة الندوات العلمية -4

 والدورات التدريبية.
هزة احلكومية ها خمتلف األجاإلسهام يف إعداد مشاريع األنظمة واللوائح والدراسات والبحوث القانونية اليت حتتاج-5

 واألهلية على حد سواء.
 العمل على حتفيز البحث العلمي يف جمال املعارف القانونية من خالل النشر يف الدورايت املتخصصة احمللية والعاملية.-6
هام يف حل ساإلسهام يف هتيئة ابحثني يف شىت جماالت احلقوق ممن لديهم مهارات التفكري واإلبداع، ومتكينهم من اإل-7

 املشكالت القانونية وحفظ احلقوق.
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 الكليةمواصفات خريج ثانياً: 

مت إعداد برانمج اخلطة الدراسية لكلية احلقوق بشكل يضمن إعداد كفاءات قانونية متمكنة، وقادرة على    
 الرتكيز يف ه قد متاملنافسة واحلصول على الفرصة املناسبة يف سوق العمل القانوين احلكومي أو األهلي، خاصة وأن

الربانمج على األسلوب العملي التطبيقي حلل القضااي واملشكالت القانونية يف كثري من املقررات القانونية اإلجبارية 
 واالختيارية، وذلك على غرار ما هو مطبق يف كثري من مدارس وكليات القانون املرموقة. 

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

 ( مراعاة خمافة هللا يف أي قضية يرتافع عنها أو أي رأي يديل به.1

 ( القدرة على حتليل القواعد والنصوص القانونية. 2

 ( القدرة على تطبيق املعلومات القانونية عند صياغة مذكرات الرتافع أمام احملاكم.3

 ( القدرة على صياغة العقود القانونية وحتليلها.4 

 ( القدرة على إقناع القضاة ومساعدهتم للوصول إىل احلقيقة.5

 ( القدرة على تقدمي الرأي النظامي والقانوين 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 أبوقات جلسات الرتافع.9
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 املستقبلة للخرجينيجهات التوظيف ثالثاً: 

يتوقع ملن حيصل على درجة البكالوريوس يف العلوم القانونية من كلية احلقوق جبامعة امللك فيصل أن يلتحق   
مفتش  –حمقق قانوين  –ممثل ادعاء  –حمامي  –مستشار قانوين  –يف أكثر من عشرين وظيفة مثل: )معيد ابلعمل 
 ل:جهة بني حكومية وأهلية مث ( يف جهات توظيف تتجاوز ثالث مائةملحق دبلوماسي –أخصائي أنظمة  –إداري 

 )أ(: يف القطاع احلكومي:

 احلكومية.خمتلف اإلدارات القانونية يف الدوائر -1

 هيئة التحقيق واالدعاء العام.-2

 هيئة الرقابة والتحقيق.-3

 مؤسسة النقد.-4

 الديوان امللكي.-5

 هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء.-6

 اجلامعات احلكومية )البحث العلمي القانوين والتدريس(.-7

 )ب(: يف القطاع األهلي:

 مكاتب احملاماة واالستشارات القانونية-1

 القانونية يف خمتلف الشركات واملؤسسات واهليئات اخلاصة.اإلدارات -2

 أقسام وكليات القانون ابجلامعات األهلية.-3

 خمتلف جماالت التحكيم الدويل واحمللي.-4

 املؤسسات املالية واملصرفية والبنوك.-5
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 األقسام العلمية واملقررات الدراسيةرابعاً: 

 -هي:يوجد يف كلية احلقوق ثالثة أقسام علمية 

 قسم القانون العام -1

 قسم القانون اخلاص -2

  قسم الفقه -3

 ليت يشرف عـلـيـها قـسـم الـقـانـون العـاماملقررات ا

 عدد الوحدات الدراسية اسم املقرر رقم املقرر م
 3 القانون الدستوري 2702114 1
 3 "1القانون اإلداري " 2702123 2
 3 نظام الزكاة والضرائب 2702124 3
 3 "2القانون اإلداري " 2702241 4
 3 "1القانون الدويل العام " 2702231 5
 3 القانون اجلزائي العام 2702232 6
 3 املنازعات اإلدارية 2702473 7
 3 "2القانون الدويل العام " 2702245 8
 3 القانون اجلزائي اخلاص 2702351 9

 3 اإلجراءات اجلزائية 2702475 10
 3 قانون البيئة 2702369 11
 3 علم اإلجرام والعقاب 2702476 12
 3 قانون النفط 2702478 13

 39 جمموع الساعات املقررة
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 املقررات اليت يشرف عـلـيها قـسـم الـقـانون اخلاص

 عدد الوحدات الدراسية اسم املقرر رقم املقرر م
 3 مبادئ القانون 2703111 1
 3 اتريخ القانون 2703112 2
 3 التنظيم القضائي يف اململكة 2703121 3
 3 "1النظرية العامة لاللتزامات " 2703115 4
 3 "2النظرية العامة لاللتزامات " 2703235 5
 3 قانون املرافعات 2703125 6
 3 القانون التجاري 2703233 7
 3 املعامالت املدنية 2703242 8
 3 قانون العمل 2703243 9

 3 امللكيةأحكام  2703244 10
 3 العقود التجارية وعمليات البنوك 2703352 11
 3 القانون البحري 2703355 12
 3 طرق اإلثبات والتنفيذ 2703353 13
 3 األوراق التجارية واإلفالس 2703361 14
 3 مصطلحات وموضوعات قانونية خمتارة )ابإلجنليزية( 2703355 15
 3 التأمينات االجتماعية 2703365 16
 3 أحكام الضمان العيين والشخصي 2703471 17
 3 القانون الدويل اخلاص 2703472 18
 3 أحكام امللكية الفكرية والتجارية 2703474 19
 3 مشروع حبث 2703476 20
 3 القانون اجلوي 2703366 21
 3 التنظيم القانوين للمهن احلرة 2703367 22
 3 ابالجنليزي(قانون التجارة الدولية ) 2703368 23
 3 قوانني األسواق املالية 2703477 24
 6 تدريب عملي  25

 78 جمموع الساعات املقررة
 

 



9 
 

 املقررات اليت يشرف عـلـيها قـسـم الـفـقه

 عدد الوحدات الدراسية اسم املقرر رقم املقرر م
 3 املدخل لدراسة الفقه اإلسالمي 2704113 1
 3 أحكام األسرة 2704122 2
 3 أحكام املواريث والوصااي والوقف 2704234 3
 3 أصول الفقه 2704354 4

 12 جمموع الساعات املقررة
 

 مقررات املتطلب اجلامعي املقررة على طـلبة كلية احلقـوق:

وهذه مقررات دراسية إجبارية على مجيع طالب وطالبات جامعة امللك فيصل، ويشرف على تقدميها قسم 
 يف كلية اآلداب وهي:الدراسات اإلسالمية 

 اجملموع عدد الساعات مسمى املقرر رقم املقرر م
 2 2 العقيدة اإلسالمية واملذاهب املعاصرة "إجباري" 7401101 1
 2 2 قضااي ثقافية معاصرة "إجباري" 7401301 2

 
 
 
3 

 
7401317 
7401318 
7401401 
7401418 
7401302 
7401102 

 

 مقررات:مقرران اختياراين من بني ستة 
 ــ األخالق اإلسالمية وآداب املهنة

 ــ النظام االقتصادي يف اإلسالم
 ــ النظام االجتماعي يف اإلسالم

 ــ النظام السياسي وحقوق اإلنسان   يف اإلسالم
 ــ اإلسالم وقضااي العلم والتقنية

 ــ فقه السرية

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
 
 
4 
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 كلـيـة الـحـقـوق.املقررات اإلجبارية واالختيارية يف  

 برانمج اخلطة الدراسية يف كلية احلقوق يقوم على مشول الربانمج على سلتني من املقررات الدراسية:         
 املقررات القانونية اإلجبارية:-1      

ملقررات على  اتتضمن جمموعة من املقررات القانونية اليت يلزم مجيع طلبة كلية احلقوق دراستها، وتتوزع تلك          
كافة املستوايت السبعة اليت يدرسها طالب كلية احلقوق. وتشمل تلك املقررات العديد من مقررات القانون العام 
)واليت يشرف عليها قسم القانون العام( وكذلك مقررات القانون اخلاص )واليت يشرف عليها قسم القانون اخلاص( 

جبارية ية )واليت يشرف عليها قسم الفقه(، وتغطي سلة املقررات القانونية اإلإضافة إىل عدد من املقررات الفقهية والشرع
من إمجايل املقررات القانونية اليت يدرسها طالب كلية احلقوق، حيث يبلغ عدد املقررات اإلجبارية  %85ما نسبته 

ة اليت قواعد والقوانني األساسي( وحدة دراسية وترتكز املقررات القانونية اإلجبارية على ال102( مقرراً، وتعادل )33)
 يلزم كل طالب من طلبة كلية احلقوق اإلملام هبا.

 
 الساعات مسمى املقرر رقم املقرر م
 3 مبادئ القانون 2703111 1
 3 اتريخ القانون 2703112 2
 3 املدخل لدراسة الفقه اإلسالمي 2704113 3
 3 القانون الدستوري 2702114 4
 3 "1العامة لاللتزامات "النظرية  2703115 5
 3 التنظيم القضائي يف اململكة 2703121 6
 3 أحكام األسرة 2704122 7
 3 "1القانون اإلداري " 2702123 8
 3 نظام الزكاة والضرائب 2702124 9

 3 قانون املرافعات 2703125 10
 3 "1القانون الدويل العام " 2702231 11
 3 العامالقانون اجلزائي  2702232 12
 3 القانون التجاري 2703233 13
 3 أحكام املواريث والوصااي والوقف 2704234 14
 3 "2النظرية العامة لاللتزامات " 2703235 15
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 3 "2القانون اإلداري " 2702241 16
 3 املعامالت املدنية 2703242 17
 3 قانون العمل 2703243 18
 3 أحكام امللكية 2703244 19
 3 القانون اجلزائي اخلاص 2702351 20
 3 العقود التجارية وعمليات البنوك 2703352 21
 3 طرق اإلثبات والتنفيذ 2703353 22
 3 أصول الفقه 2704354 23
 3 مصطلحات وموضوعات قانونية خمتارة )ابإلجنليزية( 2703355 24
 3 األوراق التجارية واإلفالس 2703361 25
 3 التأمينات االجتماعية 2703365 26
 3 أحكام الضمان العيين والشخصي 2703471 27
 3 القانون الدويل اخلاص 2703472 28
 3 املنازعات اإلدارية 2702473 29
 3 أحكام امللكية الفكرية والتجارية 2703474 30
 3 اإلجراءات اجلزائية 2702475 31
 3 مشروع حبث 2703476 32
 6 تدريب عملي  33
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 املقررات القانونية االختيارية:-2
وتتضمن جمموعة من املقررات اليت يقوم طلبة كلية احلقوق ابختيار عدد منها وذلك وفقًا ملدى التخصص   

 ( مقررات دراسية،6الدقيق )عام أو خاص( الذي يرغب الطالب الرتكيز عليه، وتبلغ جمموعة املقررات االختيارية )
وتتكون تلك اجملموعة من عدد من مواد القانون العام وعدد من مواد القانون . ( وحدة دراسية18وهو ما يعادل )

اخلاص، حبيث يقوم الطالب الذي يرغب الرتكيز على ختصص القانون العام ابختيار مقررات القانون العام من تلك 
اسة ، فيقوم ابختيار مقررات القانون اخلاص، وترتكز در السلة االختيارية. أما من يرغب التخصص يف القانون اخلاص

املقررات االختيارية يف املستوايت الثالث األخرية )اخلامس والسادس والسابع(، وتغطي املقررات القانونية االختيارية 
 من جمموع املقررات القانونية يف اخلطة الدراسية لكلية احلقوق. %15ما نسبته 

 الساعات املقررمسمى  رقم املقرر م
 3 القانون اجلوي 2703366 1
 3 التنظيم القانوين للمهن احلرة 2703367 2
 3 قانون التجارة الدولية )ابإلجنليزي( 2703368 3
 3 قانون البيئة 2702369 4
 3 علم اإلجرام والعقاب 2702476 5
 3 قوانني األسواق املالية 2703477 6

 3 قانون النفط 2702478 7
 3 "2القانون الدويل العام " 2702245 8
 3 القانون البحري 2703355 9

 عدد الساعات اإلمجالية املطلوبة للتخرج وتـوزيـعها على املـتطلـبات الـدراسـيـة:
لكي يتمكن طلبة كلية احلقوق من التخرج واحلصول على درجة البكالوريوس يف احلقوق، يتوجب عليهم دراسة    

 ( وحدة دراسية، وذلك وفق ما يلي:128دراسية يدرسون فيها )مثانية مستوايت 
 عدد الوحدات عدد املقررات املتطلبات

 8 4 متطلبات اجلامعة
 102 33 املتطلبات القانونية اإلجبارية
 18 6 املتطلبات القانونية االختيارية

 128 43 الدراسية ي للمقررات والوحداتاجملموع الكل
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 الدراسية لكلية احلقوقاخلطة خامساً: 
 املستوى الثاين   املستوى األول

 رقم املقرر املقرر م   رقم املقرر املقرر م
 2703115 (1النظرية العامة لاللتزامات ) 1   2703121 التنظيم القضائي يف اململكة 1
 2704122 أحكام األسرة 2   2703111 مبادئ القانون 2
 2702123 (1قانون إداري ) 3   2703112 اتريخ القانون 3
 2702124 نظام الزكاة والضرائب 4   2704113 مدخل لدراسة الفقه اإلسالمي 4
 2704354 أصول الفقه 5   2702114 قانون دستوري 5
 3017401 قضااي ثقافية معاصرة 6   10117401 عقيدة إسالمية ومذاهب معاصرة 6

 املستوى الرابع   املستوى الثالث
 رقم املقرر املقرر م   رقم املقرر املقرر م
 2702241 (2قانون إداري ) 1   2702231 قانون دويل عام 1
 2703242 معامالت مدنية 2   2703235 (2النظرية العامة لاللتزامات ) 2
 2703243 قانون العمل 3   2702232 قانون جزائي عام 3
 2703244 أحكام امللكية 4   2703233 قانون جتاري 4
 2703355 قانون حبري 5   2704234 أحكام املواريث والوصااي والوقف 5
  اختياري ) متطلب جامعي ( 6    اختياري ) متطلب جامعي ( 6

 املستوى السادس   املستوى اخلامس
 رقم املقرر املقرر م   رقم املقرر املقرر م
 2703361 األوراق التجارية واإلفالس 1   2702351 قانون جزائي خاص 1
 2703365 التأمينات االجتماعية 2   2703352 العقود التجارية وعمليات البنوك 2
 2703471 احكام الضمان العيين والشخصي 3   2703353 طرق االثبات والتنفيذ 3
 2702475 اإلجراءات اجلزائية 4   2703125 قانون املرافعات  4
  متطلب قانوين ) اختياري ( 5    متطلب قانوين ) اختياري ( 5
مصطلحات وموضوعات قانونية خمتارة  6

 ابالجنليزي
2703355   6   

 املستوى الثامن   املستوى السابع
 رقم املقرر املقرر م   رقم املقرر املقرر م
  تدريب عملي 1   2703472 القانون الدويل اخلاص 1
  متطلب قانوين ) اختياري ( 2   2703474 احكام امللكية الفكرية والتجارية 2
  متطلب قانوين ) اختياري ( 3   2702473 املنازعات اإلدارية 3
   4   2703476 مشروع حبث  4
   5    متطلب قانوين ) اختياري ( 5
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 املتطلبات السابقة )القيود( لكل مقرر دراسي:

ا قبل تسجيل دراستها واجتيازه اليت يلزم الدراسية من املهم على طالب كلية احلقوق أن يتعرف على املقررات  
ا اخلطة هودراسة بعض املقررات اإلجبارية أو االختيارية. ويوضح اجلدول التايل مجيع املتطلبات السابقة اليت تضمنت

 الدراسية لكلية احلقوق:

 مقررات املستوى الثاين
 املستوى املتطلب السابق  اسم املقرر 

 األول القانونمبادئ  نظام الزكاة والضرائب
 األول مبادئ القانون 1النظرية العامة لاللتزامات 

 األول املدخل لدراسة الفقه اإلسالمي أحكام األسرة
 األول املدخل لدراسة الفقه اإلسالمي أصول الفقه

 مقررات املستوى الثالث
 املستوى املتطلب السابق  اسم املقرر 

 األول املدخل لدراسة الفقه اإلسالمي أحكام املواريث والوصااي والوقف
 الثاين 1النظرية العامة لاللتزامات  2النظرية العامة لاللتزامات 

 الثاين 1النظرية العامة لاللتزامات  القانون التجاري
 األول مبادئ القانون القانون اجلزائي العام
 األول مبادئ القانون 1القانون الدويل العام 

 الرابعمقررات املستوى 
 املستوى املتطلب السابق  اسم املقرر 

 الثاين 1القانون اإلداري  2القانون اإلداري 
 الثاين 1النظرية العامة لاللتزامات  قانون العمل

 الثالث 2النظرية العامة لاللتزامات  املعامالت املدنية
 الثالث 2النظرية العامة لاللتزامات  أحكام امللكية

 اخلامسمقررات املستوى 
 املستوى املتطلب السابق  اسم املقرر 

 الثالث القانون اجلزائي العام القانون اجلزائي اخلاص
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 الثالث القانون التجاري العقود التجارية وعمليات البنوك
 الثالث 2النظرية العامة لاللتزامات  طرق اإلثبات والتنفيذ

 الثالث 2النظرية العامة لاللتزامات  قانون املرافعات
 مقررات املستوى السادس

 املستوى املتطلب السابق  اسم املقرر 
 الثالث القانون التجاري األوراق التجارية واإلفالس

 الرابع قانون العمل التأمينات االجتماعية
 الرابع املعامالت املدنية أحكام الضمان العيين والشخصي

 اخلامس القانون اجلزائي اخلاص اإلجراءات اجلزائية
 مقررات املستوى السابع

 املستوى املتطلب السابق  اسم املقرر 
 الثالث 2النظرية العامة لاللتزامات  القانون الدويل اخلاص

 الرابع املعامالت املدنية أحكام امللكية الفكرية والتجارية
 الرابع 2القانون اإلداري  املنازعات اإلدارية
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 جدول االختبارات النهائيةسادساً: 

 

 الجامعة والمقررات االختياريةمتطلبات  –األسبوع األول 

 اليوم
 الفترة األولى

8 – 10 
 الفترة الثانية

10.30 – 12.30 
 الفترة الثالثة

1 - 3 

    السبت

    األحد

    األثنين

    الثالثاء

    األربعاء

    الخميس

    السبت

 المقررات اإلجبارية
 األسبوع الثاني

 اليوم
 الفترة األولى

8 – 10 
 الثانيةالفترة 

10.30 – 12.30 
 الفترة الثالثة

1 - 3 

 األحد
 مبادئ القانون

 (1النظرية العامة لاللتزامات )
 قانون العمل

 االجتماعيةالتأمينات 
 

  قانون المرافعات القانون التجاري االثنين

 الثالثاء
 مدخل لدراسة الفقه اإلسالمي

 أصول الفقه

 (2النظرية العامة لاللتزامات )
 المعامالت المدنية

 أحكام الضمان العيني والشخصي
 

 المنازعات اإلدارية األربعاء
 أحكام األسرة

 طرق االثبات والتنفيذ
 

 الخميس
 التنظيم القضائي

 القانون الجزائي العام
 القانون الجزائي الخاص

 اإلجراءات الجزائية
 

 األسبوع الثالث

 اليوم
 الفترة األولى

8 – 10 
 الثانيةالفترة 

10.30 – 12.30 
 الفترة الثالثة

1 - 3 

 األحد
 القانون الدستوري

 األوراق التجارية واالفالس
 (1القانون اإلداري )
 (2القانون اإلداري)

 

 األثنين
 (1القانون الدولي العام )

مصطلحات وموضوعات قانونية 
 (E)مختارة 

 أحكام الملكية الفكرية والتجارية
 )المستوى السابع(

 

 الثالثاء
 تاريخ القانون

 أحكام المواريث والوصايات والوقف
 العقود التجارية وعمليات البنوك

 
 

 األربعاء
 نظام الزكاة والضرائب

 أحكام الملكية
  القانون الدولي الخاص

    الخميس
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 درجة العلمية اليت متنحها الكليةالسابعاً: 

تقدم خطة دراسية موحدة جلميع طلبة الكلية، ولن تتعدد فيها الربامج على الرغم من وجود ثالثة كلية احلقوق 
 أقسام: قسم للقانون العام وقسم للقانون اخلاص وقسم للفقه.

( وحدة دراسية شاملة متطلبات 128القانون ملن جيتاز مائة ومثان وأربعني ) يف البكالوريوس درجة متنح والكلية
ملقررات القانونية اإلجبارية واالختيارية. ومن األمهية التأكيد على أن شهادة البكالوريوس اليت متنحها كلية اجلامعة وا

احلقوق هي شهادة واحدة على مستوى الكلية، وميكن للطالب أن يركز يف املستوايت الثالثة األخرية على مقررات 
تخصص الدقيق الذي يرغبه، ويقوم كل من قسم القانون العام، القانون العام أو مقررات القانون اخلاص، وفقاً ملدى ال

 وقسم القانون اخلاص، وقسم الفقه ابإلشراف على املقررات اليت ختصه.

 تسجيل املقررات وحذفهاآلية ثامناً: 

الب البانر، وخيدم نظام البانر ط يتم تسجيل املقررات الدراسية يف اجلامعة بطريقة آلية عن طريق نظام
ويتيح  دراسي ومعدله الرتاكمي لكل فصل حبيث يقوم الطالب ابختيار مقرراته الدراسية حسب مستواه الدراسي اجلامعة

 املناسب له. له اختيار اجلدول الدراسي
رتاكمي، املعدل البات، ونظام حساب املعدل الفصلي و علمًا أبن نظام البانر حيوي بياانت الطالب والطال

 ، وجدول الطالب الدراسي األسبوعي.نظام البانراع بياانت الطالب يف واسرتج
توجب عليه يف ، مث يل الدراسي ملقررات املستوى األولوأول ما يلتحق الطالب يف كلية احلقوق يستلم اجلدو 

التعليمات،  واتباع بقية املستوايت إعداد جدوله الدراسي وتسجيل مقررات كل مستوى ابلدخول على نظام البانر
 وتقوم عمادة القبول والتسجيل بفتح ابب التسجيل للمقررات على فرتتني يتم اإلعالن عنهما: 

الفرتة األوىل: التسجيل املبكر، ويقوم الطالب بتسجيل مقررات الفصل القادم، وعليه االلتزام ابخلطة الدراسية 
احملددة  اء مجيع الوحدات الدراسية املطلوبة للتخرج يف املدةلكي يتمكن من تسجيل مجيع مقررات املستوى، ومن مث إهن

 يف اخلطة الدراسية.
ا الفرتة الثانية: أتكيد التسجيل، وفيها يتم التأكيد للمقررات اليت سبق تسجيلها يف فرتة التسجيل املبكر، كم

 يتمكن الطالب من إضافة أو حذف بعض املقررات.
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 ميواملعدل الرتاك التقديراتتاسعاً: 

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

 (5وزن التقدير من ) لتقديرا رمز التقدير الدرجة املئوية
 5.0 أ+ ممتاز مرتفع 95-100

 4.75 أ ممتاز 95إىل أقل من  90
 4.5 ب+ جيد جداً  مرتفع 90إىل أقل من  85
 4.0 ب جيد جدا ً  85إىل أقل من  80
 3.5 ج+ جيد مرتفع 80أقل من  إىل 75
 3.0 ج جيد 75إىل أقل من  70
 2.5 د+ مقبول مرتفع 70إىل أقل من  65
 2.0 د مقبول 65إىل أقل من  60

 

 يكون التقدير العام للمعدل الرتاكمي عند خترج الطالب بناًء على معدله الرتاكمي كاآليت:و             
 .5.00من  4.50يقل عن  الرتاكمي ال)ممتاز( إذا كان املعدل  -1
 .5.00من  4.50إىل أقل من  3.75من )جيد جداً( إذا كان املعدل الرتاكمي  -2
 .5.00من  3.75إىل أقل من  2.75مي )جيد( إذا كان املعدل الرتاك -3
 .5.00من  2.75إىل أقل من  2.00من )مقبول( إذا كان املعدل الرتاكمي  -4

 مرتبة الشرف:
( عند 5.00( من 5.00( إىل )4.75لب احلاصل على معدل تراكمي من )متنح مرتبة الشرف األوىل للطا

 (5.00من ( 4.75( إىل أقل من )4.25متنح مرتبة الشرف الثانية للطالب احلاصل على معدل تراكمي من )و التخرج، 
 عند التخرج.

 -ويشرتط للحصول على مرتبة الشرف األوىل أو الثانية: 
  مقرر درسه يف اجلامعة أو يف جامعة أخرى.أال يكون الطالب قد رسب يف أي 
  أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج يف مدة أقصاها متوسط املدة بني احلد األدىن واحلد األقصى للبقاء

 يف كليته.
 ( من متطلبات التخرج.%60أن يكون الطالب قد درس يف اجلامعة ماال يقل عن ) 
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 األنشطة الطالبيةاشراً: ع

 أنشطة الطلبة:أهداف 

 اكتشاف مواهب وقدرات لدى الطلبة والعمل على صقلها وتطويرها. -1
 تنمية حب العمل اجلماعي. -2
 بث روح املنافسة الشريفة. -3
 مبا يعود عليه جمتمعه ابلنفع والفائدة الطالب استثمار فراغ -4
 الصاحل. إعداد املواطن -5

 النشاط الثقايف:

الشعرية واللقاءات املفتوحة واملسابقات الثقافية واملهرجاانت  يشمل احملاضرات العامة والندوات واألمسيات
 الثقافية داخل اململكة العربية السعودية وخارجها.

 أهداف النشاط الثقايف:

 نشر الوعي والثقافة العامة بني طلبة اجلامعة.  -1
 إثراء معلومات الطلبة وتوجيه اهتمامهم ابلثقافة العامة.  -2
 هم على البحث العلمي والثقايف اهلادف.إمناء معارف الشباب وتشجيع  -3

 النشاط االجتماعي:

 أهداف النشاط االجتماعي:
 تنمية قدرة الطلبة على التفاعل مع اجملتمع لتحقيق التكيف االجتماعي. -1
 ليصبح مواطناً صاحلاً  بناء الشخصية املتكاملة للطالب -2
 واجملتمع احمليط به عن طريق اخلدمات الرتبوية اهلادفة. توثيق الصلة بني الطالب -3
 اكتشاف وتنمية مواهب الطلبة وقدراهتم وإشباع ميوهلم ورغباهتم وإكساهبم املهارات واخلربات اجلديدة. -4
 .فيما يعود ابملنفعة على الطالب االستفادة من وقت الفراغ واستثماره -5
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 النشاط الفين:

ة واملسرحيات واملسابقات الفنية أبنواعها وكذلك املشاركة يف املعارض الفنية ويشمل املعارض الفنية للطلب
 واملهرجاانت املسرحية داخل اململكة العربية السعودية وخارجها.

 أهداف النشاط الفين:
 .صقل مواهب الطلبة املبدعني -1
 روح التعاون بني الطلبة. بث -2
 اكتشاف املواهب الفنية. -3
 ابلنفس واملواجهة.تدريب الطالب على الثقة  -4

 النشاط الرايضي:

  التدريب والتوجيه واملسابقات الرايضية جبميع أنواعها ومنها دوري مثليشتمل على عدة جماالت وبرامج رايضية 
كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة تنس الطاولة وكرة التنس األرضي والبلياردو والسباحة واملشاركات 

 افظة.ى مستوى احملالرايضية داخل اململكة العربية السعودية وخارجها وكذلك تنظيم املهرجاانت الرايضية عل

 أهداف النشاط الرايضي:

 بناء سليماً فينعكس ابإلجياب على اجملتمع احمليط به. بناء جسم وعقل الطالب -1
 ومواهبه الرايضية. تنمية قدرات الطالب -2
 ة لتمثل اجلامعة يف املشاركات الداخلية واخلارجية.ففرق خمتلتكوين  -3
 مع تعاليم الدين اإلسالمي. بث الروح الرايضية مبا يتالئم -4
 بناء شخصية الطالب واكتساب املعرفة واخلربات والتعارف عن طريق املبارايت. -5
 تنمية روح التعارف بني الطلبة واملوظفني وأعضاء هيئة التدريس. -6
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 أندية الطلبة:
 تشمل أنشطة الطلبة على وجودة عدة أندية وهي:

 اندي العالقات وخدمات الطلبة. -1
 املوهبة واإلبداع.اندي  -2
 .اندي التدريب والتطوير -3
 النادي الصحي. -4
 اندي أصدقاء البيئة. -5
 اندي األعمال الفنية. -6
 اندي املسرح. -7
 اندي عشائر اجلوالة. -8

 مسابقات الطلبة:
 تشمل مسابقات متعددة ومتنوعة هتدف خللق روح التنافس الشريف بني طالب وطالبات اجلامعة وهي:

 الكرمي. مسابقة حفظ وجتويد القرآن -1
 مسابقة احلديث النبوي الشريف. -2
 مسابقة اإلنشاد. -3
 املسابقة الثقافية الكربى بني الكليات. -4
 مسابقة البحوث العلمية. -5
 مسابقة البحوث الثقافية واالجتماعية. -6
 مسابقة االبتكارات العلمية. -7
 مسابقة التصميم ابحلاسب اآليل. -8
 مسابقة أفضل أوبريت. -9

 املسابقات األدبية. -10
 وم اجلامعة.مسابقة جن -11
 املسابقات الفنية. -12
 املسابقات الرايضية. -13
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 حادي عشر: اخلدمات الطالبية

 إسكان الطلبة:
بة لتقدم اجلامعة خدمات اإلسكان لطالهبا وطالباهتا القادمني من خارج األحساء، حسب اإلمكانية. وسكن الط

( 500كل فصل دراسي أو )عن   ( رايالً 1125قيمة إجيار) غرف مؤثثة. ويدفع الطالب عبارة عن سكن مشرتك يف
 رك السكن إذا مل يوجد خلل أو عطبتسرتد بعد ت ( رايالً 500قيمة أتمني ) للفصل الصيفي. ويدفع الطالبراياًل 

 بسبب الطالب.
 شروط احلصول على السكن:

 أن يكون الطالب/ة املتقدم/ة للسكن من خارج األحساء. -1
 دراسته خارج األحساء.إحضار صورة من الشهادة الثانوية إلثبات  -2
 صورة من اهلوية الوطنية أو صورة من جواز السفر لغري السعوديني. -3
 خطاب تعريفي من جهة ويل أمر الطالب/ة. -4
 ابلنسبة لطلبة املنح جيب إحضار صورة من قرار املنحة. -5
 ابق.سابلنسبة للطالب والطالبات املنتظمني يف الدراسة جيب إحضار صورة من نتيجة الفصل الدراسي ال -6
 تعبئة منوذج طلب االلتحاق ابلسكن. -7
 تعبئة منوذج إثبات عنوان الطالب/ة -8
 تعبئة منوذج العهدة. -9

دفع قيمة اإلجيار وقيمة التأمني مع إحضار ما يفيد إيداع املبلغ يف البنك احملدد من قبل عمادة شؤون  -10
 الطالب.

 للطالب فقط( 3×2ثالث صور شخصية )مقاس  -11
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 الـتـغـذية:

يوجد ابجلامعة مطعم رئيسي للطالب ومطعم يف أقسام الطالبات تقدم فيهما وجبات اإلفطار والغداء والعشاء خالل 
 أايم العمل األسبوعية كما يوجد عدد من الكافرتايت موزعة بني أقسام الطالب والطالبات وسكنهن.

 مواعيد الوجبات املقدمة يف مطعم الطالب ومطعم الطالبات:

 العشاء الغداء فطاراإل الوجبات
 إىل من إىل من إىل من األايم

 مساءً  8 مساءً  6 ظهراً  2 صباحاً 11 صباحاً 9 صباحاً  7 اخلميس –األحد 
 صندوق الطلبة:

يشرتك فيه مجيع طالب وطالبات اجلامعة السعوديني املنتظمني وأصحاب املنح الرمسية ويتمتع ابستقالل مايل    
 وإداري حتت إشراف جملس إدارة يرتبط مباشرة مبدير اجلامعة.

 ومن اخلدمات اليت يقدمها صندوق الطلبة ما يلي:
 م اجلامعية.يسرة ختصم تلقائياً من مكافآهتها على دفعات شهرية مدمنح الطالب والطالبات سلف يتم اسرتدا -1
 منح الطالب والطالبات إعاانت مقطوعة تساعدهم على ختطي الظروف االجتماعية والتعليمية واالقتصادية. -2
 برانمج تدريب وتشغيل الطالب والطالبات وصرف مكافآت التشغيل الطاليب. -3
 والرايضية. دعم برامج األنشطة الطالبية الثقافية واالجتماعية والفنية -4
 رعاية طالب املنح. -5
 اإلشراف على مركز اخلدمات الطالبية ابجلامعة. -6

 شروط وضوابط طلب التقدمي على السلفة:
 الدراسي. لاالنتظام يف الدراسة خالل الفص -1
 استمرار املكافأة. -2
 تعبئة منوذج طلب السلفة وتصديقها من قبل عمادة القبول والتسجيل لتوضيح الوضح الدراسي. -3
 ما يؤيد احلاجة للسلفة مع األوراق املطلوبة: ارفاق -4

 .صورة البطاقة اجلامعية 
 .السجل األكادميي 
 .اجلدول الدراسي 
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 مقابلة الباحث االجتماعي / الباحثة االجتماعية لدراسة احلالة وتقييمها. -5
 السلفةاحلد األقصى ملبلغ                       املعدل الرتاكمي              مبلغ السلفة:  -6

 رايالً  5000          فما فوق                         4.25                        
 رايالً  4000                                   3.75-4.24                         
 رايالً  3500                                   3.74 -3.01                        
 رايالً  2500                                   3.00 -2.75                        
 رايالً  2000                                   2.75 -2.51                        
 رايالً  1500                                   2.50 -2.00                        

 خالل عام دراسي واحد أو حسب مدة الدراسة املتبقية.تسدد السلفة  -7
 عدم اجلمع بني السلفة واإلعانة. -8
على أن تسدد خالل الفصل الدراسي الذي  رايالً  1500قصى صرف سلفة للطلبة املستجدين حبد أميكن  -9

 صرفت فيه.
 شروط وضوابط طلب التقدمي على اإلعانة:

 حسن السرية والسلوك االنتظام يف الدراسة خالل الفصل الدراسي مع -1
 ة الشهرية.أانقطاع املكاف -2
 صول على فرصة التشغيل الطاليب.حلاعدم  -3
 عدم اجلمع بني اإلعانة والسلفة. -4
 تعبئة النموذج اخلاص بطلب اإلعانة وتصديقه من عمادة القبول والتسجيل لبيان الوضع الدراسي. -5
 رفاق ما يؤيد احلاجة لإلعانة واألوراق املطلوبة:إ -6
  اجلامعيةالبطاقة 
 .تعريف براتب ويل األمر 
 .صورة من السجل املدين 

 مقابلة الباحث االجتماعي / الباحثة االجتماعية لدراسة احلالة وتقييمها. -7
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 حقوق الطالب اجلامعي وواجباتهثاني عشر: 

نسويب اجلامعة متعين جامعة امللك فيصل بتعزيز روح التعاون والتواصل بني طالهبا، وتوثيق الروابط بينهم وبني 
من أعضاء هيئة التدريس وغريهم من املوظفني والعاملني ابجلامعة. وحلماية هذا التعاون يف أطره النظامية أصدرت اجلامعة 
هذه الالئحة إدراكًا منها ألمهية صياغة الئحة معلنة يعرف هبا الطالب ما له وما عليه من حقوق وواجبات، ويتأسس 

 امعة وطالهبا يعون به حقوقهم األكادميية واخلدمية وكيفية احلصول عليها من جهة، ويدركونعليها فهم متبادل بني اجل
من جهة أخرى التزاماهتم جتاه اجلامعة مبا جيعلهم أهالً لتحمل املسؤولية جتاه تصرفاهتم وأفعاهلم يف إطار القواعد واألنظمة 

 املعمول هبا.

 واًل: حقوق الطالب اجلامعي:أ

 ( يف اجملال األكادميي: ) أ
توفري البيئة الدراسية املناسبة لتحقيق االستيعاب والدراسة بيسر وسهولة من خالل توفري كافة اإلمكاانت  (1

 التعليمية 
احلصول على املادة العلمية واملعرفة املرتبطة ابملقررات اجلامعية اليت يدرسها وذلك وفقًا لألحكام واللوائح  (2

 لعمل األكادميي.اجلامعية اليت حتكم ا
لدراسية االطالع على اجلداول او احلصول على اخلطط الدراسية ابلكلية أو القسم والتخصصات املتاحة له،  (3

ة، وإجراءات تسجيله يف املقررات اليت يتيحها له النظام وقواعد التسجيل، مع مراعاة ترتيب الدراسقبل بدء 
سجيل د عدم إمكانية حتقيق رغبات مجيع الطالب يف تاألولوايت يف التسجيل للطالب وفق ضوابط عادلة عن

 مقرر ما.
يف  حه نظام الدراسة والتسجيليحذف أو إضافة أي مقرر، أو حذف الفصل الصيفي أبكمله، وفقًا ملا يت (4

 طالب.لاجلامعة وذلك يف الفرتة احملددة لذلك واملعلن عنها ل
 تقبله جهة االختصاص.التأجيل أو االعتذار عن االستمرار يف الدراسة لعذر  (5
عملية هلا وعدم ء الساعات العلمية واملالتزام أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة مبواعيد أوقات احملاضرات واستيفا (6

إلغاء احملاضرات أو تغيري أوقاهتا إال يف حالة الضرورة وبعد اإلعالن عن ذلك، على أن يتم إعطاء حماضرات 
 ل عضو هيئة التدريس الستيفاء املقرر.ببديلة عن تلك اليت مت إلغاؤها من ق
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االستفسار واملناقشة العلمية الالئقة مع أعضاء هيئة التدريس دون رقابة أو عقوبة يف ذلك عليه، ما مل يتم  (7
يتجاوز النقاش ما تقتضيه اآلداب العامة وحدود اللياقة والسلوك يف مثل تلك األحوال، سواء كان ذلك 

اعات املكتبية املعلنة ملقابلة الطالب، مع التزام عضو هيئة التدريس ابلتقاليد أثناء احملاضرة أو أثناء الس
 واألعراف اجملتمعية يف التواصل ابلنسبة للطالبات.

أن تكون أسئلة االختبارات ضمن املقرر الدراسي املعتمد وحمتوايته واملسائل ذات العالقة اليت متت إاثرهتا   (8
 التوزيع املتوازن واملنطقي للدرجات مبا حيقق التقييم العادل وأن يراعى ،ثناء احملاضراتأو اإلحالة إليها أ
 لقدرات الطالب.

إجراء كافة االختبارات اليت تعقد للمقرر ما مل يكن هناك مانع نظامي حيول دون إجرائها وفقًا للوائح  (9
 ت كاف.ذلك بوقوالتعليمات اخلاصة بذلك على أن يتم إعالن الطالب حبرمانه من دخول االختبار قبل 

طلب مراجعة إجابته يف االختبار النهائي وغريه وفق ما تقرره اللوائح والقرارات الصادرة عن اجلامعة يف تنظيم  (10
 آلية تلك املراجعة وضوابطها.

معرفة نتائجه اليت حصل عليها يف االختبارات الشهرية والفصلية والنهائية اليت أداها بعد االنتهاء من  (11
 ها.تصحيحها واعتماد

 ) ب ( يف اجملال غري األكادميي:

التمتع ابإلعانة والرعاية االجتماعية اليت تقدمها اجلامعة واملشاركة يف األنشطة املقامة فيها وفقًا للوائح  (1
 والتعليمات اجلامعية املنظمة لذلك.

 لجامعة.لاحلصول على الرعاية الصحية الكافية ابلعالج داخل املستشفيات واملراكز الصحية التابعة  (2
االستفادة من خدمات ومرافق اجلامعة )الكتاب اجلامعي _ السكن اجلامعي _ املكتبات املركزية والفرعية  (3

 فقًا للوائح والنظم املعمول هبا يف_ املالعب الرايضية _ املطاعم _ مواقف السيارات...وغريها( وذلك و 
 اجلامعة.

 اماً.احلصول على احلوافز واملكافآت املادية املقررة نظ (4
الرتشيح للدورات التدريبية والربامج والرحالت الداخلية واخلارجية ودعم مشاركته يف األنشطة الثقافية، وكذا  (5

 املشاركة يف أنشطة خدمة اجملتمع احمللي واألعمال التطوعية، وفق اللوائح والنظم املعمول هبا يف اجلامعة.
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ع أعضاء هيئة التدريس أو القسم أو الكلية أو أي الشكوى أو التظلم من أي أمر يتضرر منه يف عالقته م (6
وحدة من وحدات اجلامعة ويكون تقدمي الشكوى أو التظلم وفقًا للقواعد املعمول هبا يف اجلامعة، ومتكني 

 الطالب من معرفة مصري شكواه من قبل اجلهة املختصة.
دم حضوره  واله، مامل يثبت أن عمتكينه من الدفاع عن نفسه وعدم صدور العقوبة يف حقه إال بعد مساع أق (7

 كان لعذر غري مقبول بعد استدعائه للمرة الثانية.
 التظلم من القرار التأدييب الصادر ضده وذلك وفقاً للقواعد املقررة يف هذا الشأن. (8
احلفاظ على حمتوايت ملفه داخل اجلامعة ونزاهة التعامل معه وعدم تسليم شيء منها إال للطالب نفسه أو  (9

ه أو من يفوضه بذلك رمسيًا، ويستثىن من ذلك احلاالت اليت يطلب فيها تسليم أو معرفة حمتوايت ويل أمر 
ذلك امللف من قبل جهات التحقيق أو أجهزة القضاء أو جهة حكومية ذات مسؤولية مبحتوايت امللف، 

 يف ذلك حق الطالب. ةوال جيوز إفشاء أو نشر حمتوايت ملفه ما مل يكن ذلك النشر نتيجة لقرار بعقوبة أتديبي
حق الطالب من ذوي االحتياجات اخلاصة يف احلصول على اخلدمة الالئقة واملناسبة الحتياجاته وفقاً لألنظمة  (10

 والقواعد املرعية.

 اثنياً: واجبات الطالب اجلامعي:

 ) أ ( يف اجملال األكادميي:

دراسة وهنايتها لقواعد واملواعيد املنظمة لبدء الاالنتظام يف الدراسة والقيام بكافة املتطلبات الدراسية يف ضوء ا (1
ائح واألنظمة اردة ابللو والتحويل والتسجيل واالعتذار والتأجيل واحلذف واإلضافة، وذلك وفقاً لألحكام الو 

 اجلامعة.السارية يف 
 ،جلامعةاحرتام أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والعمال من منسويب اجلامعة وغريهم من الطالب داخل ا (2

 وكذلك الضيوف والزائرين هلا وعدم التعرض هلم ابإليذاء ابلقول أو الفعل أبي صورة كانت.
احرتام القواعد والرتتيبات املتعلقة بسري احملاضرات واالنتظام فيها وعدم التغيب عنها إال بعذر مقبول وفقاً  (3

 للوائح والنظم.
اد البحوث أو مشاريع التخرج أو املتطلبات الدراسية عدم الغش أو املشاركة فيه أبي صورة كانت عند إعد (4

 األخرى للمقررات، أو نسبة عمل غريه لنفسه.
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التزام الطالب ابلقواعد والرتتيبات املتعلقة ابالختبارات وعدم الغش أو حماولته أو انتحال الشخصية أو  (5
املساعدة يف ارتكاب أي من تلك التزوير أو إدخال مواد أو أجهزة ممنوعة يف قاعة االختبار أو املعامل أو 

 التصرفات.
التزام الطالب ابإلرشادات والتعليمات اليت يوجهها املسؤول أو املراقب يف قاعة االختبارات أو املعامل وعدم  (6

 اإلخالل ابهلدوء أثناء أداء االختبارات.

 ) ب ( يف اجملال غري األكادميي:

هاكها وتعليماهتا والقرارات الصادرة تنفيذها وعدم التحايل عليها أو انتالتزام الطالب أبنظمة اجلامعة ولوائحها  (1
 أو تقدمي واثئق مزورة للحصول على أي حق أو ميزة خالفاً ملا تقضي به األحكام ذات العالقة.

 محل البطاقة اجلامعية أثناء وجوده يف اجلامعة وتقدميها للموظفني أو أعضاء هيئة التدريس عند طلبها. (2
عرض ملمتلكات اجلامعة أو جتهيزاهتا ابإلتالف أو العبث أو التشويه أو تعطيلها عن العمل أو املشاركة عدم الت (3

 يف ذلك. 
 التزام الطالب ابلتعليمات اخلاصة برتتيب وتنظيم واستخدام مرافق اجلامعة وجتهيزاهتا لألغراض املخصصة هلا. (4
دم القيام ف اجلامعية واإلسالمية واجملتمع السعودي وبعالتزام الطالب ابلزي الرمسي والسلوك املناسبني لألعرا (5

 أبية أعمال خملة ابألخالق اإلسالمية أو اآلداب العامة املرعية داخل اجلامعة.
اهلدوء والسكينة داخل مرافق اجلامعة واالمتناع عن التدخني وعدم إاثرة اإلزعاج والتجمع غري املشروع أو  (6

 خصصة لذلك.التجمع املشروع يف غري األماكن امل
عدم تنظيم اجلمعيات داخل اجلامعة أو إصدار نشرات أو توزيعها أو مجع أموال أو توقيعات قبل احلصول  (7

 على ترخيص من اجلهات املختصة.
عدم الغياب اجلماعي بدون عذر مقبول أو التحريض على عدم حضور احملاضرات والتمرينات والدروس  (8

 نتظام فيها.العملية وغريها مما تقضي اللوائح ابال
 عدم حيازة أو توزيع مواد إعالمية خمالفة ألنظمة اجلامعة أو الدولة. (9

 عدم خمالفة قواعد األمن والسالمة والتعليمات املرورية داخل اجلامعة. (10
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 هـ 1436/1437لقبول والتسجيل للفصل الدراسي األول لالتقويم الزمين 

 

 املوضوع التاريخ اهلجري التاريخ امليالدي اليوم م

 هـ24/10/1436 م9/8/2015 األحد 1
 خر موعد االستالم التخصصات واحملولني من داخل وخارج اجلامعة والسنة التحضرية.آ

 إعادة القيد للدراسة والتعديل على اجلداول الدراسية.
 هـ1436/1437خر موعد الستالم طلبات الزائرين للفصل الدراسي األول آ

 هـ1436/1437بداية فرتة أتكيد التسجيل للفصل الدراسي األول للعام اجلامعي  هـ5/11/1436 م20/8/2015 اخلميس 2
 2016اليوم التعريفي للطلبة اجلدد للدفعة  خـ7/11/1436 م22/8/2015 السبت 3

 هـ8/11/1436 م23/8/2015 األحد 4

 هـ.1436/1437بدء الدراسة وانتظام احملاضرات للفصل الدراسي األول للعام اجلامعي 
 هـ.1436/1437بدء فرتة احلذف واإلضافة لفصل الدراسي األول للعام اجلامعي 

 بداية استالم مناذج استمارات التخرج للخرجيني.
 هـ.1435/1436أخر موعد الستقبال بطاقات تغيري نتيجة للفصل الدراسي األول للعام اجلامعي 

 هـ436/1437أتكيد التسجيل للفصل الدراسي األول للعام اجلامعي  هناية فرتة هـ17/11/1436 1/9/2015 الثالاثء 5
 هناية احلذف واإلضافة.

 خر موعد لتأجيل للنظام الفصلي.آ هـ19/11/1436 م3/9/2015 اخلميس 6
 خر موعد لتأجيل الدراسية للنظام السنوي للكليات الصحية.آ هـ26/11/1436 م10/9/2015 اخلميس 7
 هـ إىل كليات اجلامعة.1436/1437أرسال اجلداول للفصل الدراسي الثاين للعام اجلامعي  ه2/12/1436 م15/9/2015 الثالاثء 8
 بنهاية دوام يوم اخلميس تبدأ إجازة عيد األضحى هـ4/12/1436 م17/9/2015 اخلميس 9

 استئناف الدراسة بعد عيد األضحى املبارك. هـ16/12/1436 م29/9/2015 الثالاثء 10
 بداية االنسحاب من مقرر أو أكثر.

 آخر موعد النسحاب من مقرر أو أكثر. هـ9/1/1437 م22/10/2015 اخلميس 11
 هـ1436/1437آخر موعد االستالم اجلداول للفصل الدراسي الثاين للعام اجلامعي 

 هـ.1436/1437للكليات الفصل األول أرسال القوائم والسجالت للطلبة املتوقع خترجهم  هـ16/1/1437 م29/10/2015 اخلميس 12
 استالم التخصصات من الكلية واحملولني من داخل وخارج اجلامعة.

 هـ.1436/1437بداية التسجيل املبكر لطالب وطالبات اجلامعة للفصل الدراسي الثاين  هـ10/2/1437 م22/11/2015 األحد 13
 آخر موعد لالعتذار عن الدراسة.

 هـ22/2/1437 م4/12/2015 اجلمعة 14
 هـ1436/1437هناية التسجيل املبكر لطالب وطالبات اجلامعة للفصل الدراسي الثاين 

 إعالن عند جدول االختبارات النهائية.
 آخر موعد الستالم مناذج استمارات التخرج للخرجيني.

 فتح نظام البانر إلدخال الدرجات ألعضاء هيئة التدريس. ه9/3/1437 م20/12/2015 األحد 15
 هـ1436/1437بدء االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول للعام اجلامعي  هـ16/3/1437 م27/12/2015 األحد 16

 هـ23/3/1437 م3/1/2016 األحد 17
 آخر موعد الستالم التخصصات واحملولني من داخل وخارج اجلامعة والسنة التحضرية.

 هـ.1436/1437الدراسية للفصل الدراسي الثاين إعادة القيد للدراسة والتعديل على اجلداول 
 آخر موعد الستالم طلبات الزائرين.

 هناية االختبارات وبداية إجازة منتصف العام الدراسي للطالب. هـ27/3/1437 م7/1/2016 اخلميس 18
 بداية استالم قوائم اخلرجيني من قبل جمالس الكليات.

 نظام إدخال الدرجات ألعضاء هيئة التدريس.إغالق  هـ30/31437 م10/1/2016 األحد 19
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 هـ1436/1437 ثانيوالتسجيل للفصل الدراسي الللقبول التقويم الزمين 

 م((21/9/2016هـ املوافق 18/11/1437هـ ))1437/1438بداية العام الدراسي 

 

 

 املوضوع التاريخ اهلجري التاريخ امليالدي اليوم م
 هـ.1436/1437بداية فرتة أتكيد التسجيل للفص الدراسي الثاين للعام اجلامعي  هـ4/4/1437 م14/1/2016 اخلميس 1

 هـ7/4/1437 م17/1/2016 األحد 2
 هـ.1436/1437بداية الفصل الدراسة للفصل الدراسي الثاين للعام اجلامعي 

 بداية فرتة احلذف واإلضافة.
 بداية استالم مناذج استمارات التخرج للخرجيني

 هـ1436/1437الثاين للعام اجلامعي هناية فرتة أتكيد التسجيل للفصل الدراسي  هـ12/4/1437 هـ22/1/2016 اجلمعة 3

 هـ18/4/1437 م28/1/2016 اخلميس 4
هـ وحذف من مل يؤكد 1436/1437هناية فرتة احلذف واإلضافة للفصل الدراسي الثاين للعام اجلامعي 

 تسجيله من الطالب وإعطاء مؤشر مل يؤكدوا التسجيل.
 آخر موعد لتأجيل الدراسة.

 هـ21/4/1437 م31/1/2016 األحد 5
فصل الدراسي الثاين للتيجة نآخر موعد الستقبال نتائج اختبارات االعذار واختبار البديل وبطاقات تغيري 

 هـ.1436/1437للعام اجلامعي 
 آخر موعد للكليات للقيام حبفالت التخرج.

 هـ.1437/1438اجلامعي أرسال اجلداول الدراسية للفصل الدراسي األول للعام  هـ12/5/1437 م21/2/2016 األحد 6
 بداية االنسحاب من مقرر أو أكثر.

 آخر موعد النسحاب من مقرر أو أكثر. هـ16/5/1437 م25/2/2016 اخلميس 7

هـ 1436/1437بنهاية دوام يوم اخلميس تبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاين للعام اجلامعي  هـ30/5/1437 م10/3/2016 اخلميس 8
 والطالبات.للطالب 

 هـ11/6/1437 م20/3/2016 األحد 9
 هـ.1436/1437استئناف الدراسة بعد إجازة الفصل الدراسي الثاين 

 استالم التخصصات من الكليات واحملولني من داخل وخارج اجلامعة.
 آخر موعد لالعتذار عن الدراسة للنظام السنوي.

 هـ3/7/1437 م10/4/2016 األحد 10
 عن الدراسة للنظام الفصلي. آخر موعد لالعتذار

 أرسال قوائم لسجالت املتوقع خترجهم.
 هـ1437/1428بداية التسجيل املبكر للفصل الدراسي األول  هـ10/7/1437 م17/4/2016 األحد 11

 هـ22/7/1437 م29/4/2015 اجلمعة 12
 هـ.1437/1438هناية التسجيل املبكر للفصل الدراسي األول 

 االختبارات النهائية.إعالن عن جداول 
 آخر موعد الستالم مناذج استمارات التخرج للخرجيني.

 فتح نظام البانر لإلدخال الدرجات ألعضاء هيئة التدريس. هـ1/8/1437 8/5/2016 األحد 13
 هـ.1436/1437بدء االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاين  هـ8/8/1437 م15/5/2016 األحد 14

 هـ19/8/1437 م26/5/2016 اخلميس 15
 هـ.1436/1437هناية االختبارات النهائية للفص الدراسي الثاين للعام اجلامعي 

 هـ للطالب وطالبات اجلامعة.1436/1437بدء إجازة هناية العام الدراسي للعام اجلامعي 
 بداية استالم قوائم اخلرجيني من قبل جمالس الكليات.

 أغالق نظام إدخال الدرجات النهائية ألعضاء هيئة التدريس. هـ22/8/1437 م29/5/2015 األحد 16
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