
   

 

مقدمة في القانونمفردات مادة   
هـ 1436 - 1435عام ل االول لفصل ا  

التعليم عن بعد لطالب  
 

 

 اسم المقرر

 مقدمة في القانون

 رمز المقرر

321 BLA 

 أستاذ المادة

 د . وحي فاروق لقمان 

بريد الكتروني: 

WLUQMAN@KAU.EDU.COM 

 عدد الوحدات

3 

 

 BLA 321 المتطلبات السابقة

  : المقرر وصف
 يتضمن هذا المقرر نظرية القانون ونظرية الحق .

 
 :المقرر أهداف

التى احاطة الطالبة بالمبادئ العامة واألصول االولية المتعلقة بالقانون كتشريع وضعي تهدف هذه المادة 

 بحيث تتاح لها التعرف على كل من النظرية العامة للقانون ونظرية الحق.

وكل ما يتصل بتعريف القاعدة القانونية وتحديد خصائصها وبيان تقسيمات القانون ومصادره وتطبيقاته 

 ما يتصل بالحق من حيث التعريف وأنواعه وأركانه . وإلغائه ثم في كل

 مع الحرص على اجراء المقارنة بالفقه االسالمي في حدود ما يتصل بهذه الموضوعات من احكام وقواعد.
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 الخطة الزمنية للمقرر والمحتوى العلمي

 الموضوع األسبوع

 القانونية بالقاعدةالتعريف  األول

 د القانونيةاقسام القانون وانواع القواع

 خصائص القواعد القانونية

 مصادر القانون

 طبيق القانونت الثاني

 تطبيق القانون من حيث الزمان والمكان

 تفسير القانون الثالث

 التعريف واألنواع

 نظرية الحق الرابع

 تعريف الحق وأنواع الحقوق

 اركان الحق الخامس

 الركن االول : صاحب الحق

 ق الركن الثاني : محل الح

 الركن الثالث : حماية الحق

 مصادر الحق السادس

 استعمال الحق وانقضاؤه السابع

 االختبار النهائي 
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 :المدخل الى دراسة االنظمة السعودية الكتاب المقرر

 د/ايمن سليم .و د/ زياد القرشي .و د/عبدهللا العطاس. و د/ عبد الهادي الغامدي.

 

 

 :المتوقعة المخرجات
 :على قادرا الطالب يكون  سوف المقرر، هذا دراسة من االنتهاء عند

 فهم الطالبة  لمعنى القانون وقدرتها على التمييز بين احكام الشريعة االسالمية واحكام القانون الوضعي. .1
 ادراكها لحقوقها في مواجهة الدولة واالفراد . .2
 وواجباتها اتجاههم. .3

 :طريقة التقييم
علم االلكتروني والفصول االفتراضيةمن خالل نظام إدارة الت  

اختبار  2عدد  االختبار النهائي

ر  فصلي لكل اختبا

 6درجات

واجبات خالل  4عدد 

 الفصل لكل واجب  

درجات 3  

المشاركة في 

المنتدى الخاص 

 بالمادة

(3)عدد   

درجة 12 درجة 12  درجات 6  درجه 70   

نسبة التقييم 

 النهائية
درجة 100  

من المحاضرات المقدمة من خالل  -( محاضرات4أي ما يعادل )-( %25غيب الطالب بنسبة )في حال ت ملحوظة
احتساب إعادة تشغيل المحاضرة ويمكن  (DN)، يرصد للطالب تقدير محروم Centraالفصول االفتراضية نظام 

 من قبل الطالب حضوًرا.
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