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LAW 110
Prerequisite:
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2
Credit Hours:
3
Module Description
The Course of the Introduction to the
study of the legal Sciences addresses the
study of the two bases on which the legal
regulation is based that are the theory of
law (Part one) and the theory of right (Part
Two). Part one is interested in analyzing
the legal rule and Part Two is interested in
showing the rights regulated by the law.
Module Aims
To prove the legal knowledge
To give the beginner the fundamentals
of the legal knowledge
To develop the ability of meditation
and deduction

:اسم المقرر
:رقم المقرر
:اسم ورقم المتطلب السابق
:مستوى المقرر
:الساعات المعتمدة

: وصف المقرر
يتناول مقرر المدخل لدراسة العلوم القانونية دراسة األساسين
)اللذين يقوم عليهما التنظيم القانوني وهما نظرية القانون
 يهتم الجزء.)الجزء األول (ونظرية الحق (الجزء الثاني
 ويهتم الجزء الثاني ببيان.األول بتحليل القاعدة القانونية
.الحقوق التي يتولى القانون تنظيمها

: أهداف المقرر
تقديم المعارف القانونية
اعطاء الطالب المبتدئ اصول المعارف
القانونية

1

تنمية ملكة التأمل والقدرة على االستنباط

3

2

:مخرجات التعليم
Learning Outcomes
:يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
The student is presumed after studying
this course to be able to: Sense the
استشعار أهمية القانون وضرورة احترامه
importance of law and the necessity of
respecting it.
Deduct and analyze some of the legal
القدرة على استنباط والتحليل لبعض النصوص
texts.
.القانونية
Know how to enact law in the Kingdom
معرفة كيفية سن القانون في المملكة

1
2
3

محتوى المقرر (يتم تعبئتها باللغة المعتمدة في التدريس)
قائمة الموضوعات
)(Subjects
التعريف بالقانون ووظيفته وضرورته
أساس القانون وعالقته بالعلوم األخرى.
خصائص القاعدة القانونية
الفرق بين القواعد االجتماعية والقواعد القانونية .
أنواع القواعد القانونية
مصادر القاعدة القانونية
نطاق تطبيق القواعد القانونية
تفسير القواعد القانونية
الحقوق غير المالية وتقسيماتها وخصائصها
الحقوق المالية وتقسيماتها وخصائصها والحقوق المختلطة
أشخاص الحق
محل الحق
مصادر الحق
استعمال الحق

عدد
األسابيع
(Week
)s
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

الكتاب المقرر والمراجع المساندة( :يتم تعبئتها بلغة الكتاب الذي يدرس)
اسم الكتاب المقرر
Textbook title
اسم المؤلف (رئيسي)
Author's Name
اسم الناشر
Publisher
سنة النشر
Publishing Year

المدخل لدراسة العلوم القانونية
خالد الرويس ،رزق الريس
مكتبة الشقري
الطبعة الثالثة 1426هـ

ساعات التدريس
)(Hours
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

