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  اسية:ة الدر اخلط  2 /1 /4

املتطلب   نوع املقرر اسم املقرر رمز املقرر املستوى
 السابقة

 الساعات احملتسبة
 نظري( -عملي -)معتمدة 

 املستوى األول

 نظري -2 ال يوجد مقرر اجباري أصول الفقه 2-55016641

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري مقاصد الشريعة 2-55016642

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري األنظمة المدخل إلى 2-55016643

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري قضائيةالفقهية القواعد ال 2-55016644

 عملي( 1نظري 1) -2 ال يوجد مقرر اجباري مناهج البحث العلمي 2-55016645

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري  التنظيم القضائي 2-55016646

 املستوى الثاين

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري مصادر االلتزام 2-55016647

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري (1فقه األسرة ) 2-55016648

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري فقه الرتكات 2-55016649

 عملي( 1نظري 1) -2 ال يوجد مقرر اجباري طرق اإلثبات 2-55016650

 عملي( 1نظري 1) -2 ال يوجد مقرر اجباري ةالمرافعات الشرعي 2-55016651

 املستوى الثالث
 

الصلح والتحكيم يف منازعات  2-55016652

 الشخصيةاألحوال 
 ال يوجد مقرر اجباري

 نظري-2

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري (2فقه األسرة ) 2-55016653

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري النوازل يف فقه األسرة 2-55016654

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري الوصايا واألوقاف 2-55016655

 نظري-2 ال يوجد اجباريمقرر  الحجر واإلفالس 2-55016656

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري حقوق المرأة والطفل 2-55016657

 املستوى الرابع

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري االلتزام أحكام 2-55016658

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري الوالية على النفس والمال 2-55016659

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري دعاوى األسرة 2-55016660

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري قضاء التنفيذ 2-55016661

 نظري -2 ال يوجد مقرر اجباري منازعات دعاوى تقسيم الرتكات 2-55016662

 عملي – 4 ال يوجد مقرر اجباري المشروع البحثي 2-55016663

 



 

 

 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 طرق اإلثبات  اسم املقرر:  

 55016650-2  رمز املقرر:  

 

 

 

 

  



 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية:سم ا 1440-3-13الفصل الدراسي األول اتريخ التوصيف:

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمةالقسم:-ةليلكا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 55016650-2.  طرق اإلثبات. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1 .1
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة:  2 .2
 األحوال الشخصية  –  ترياجسامل . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 األول  العام. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .4
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .5
 ال يوجد:  مع هذا املقرر )إن وجدت(. املتطلبات املتزامنة 6 .6
 ملبىن الرئيسيااملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  فرع أو فروع تقدمي . 7 .7

 منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(: .1
التقليدية . أ  %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين . ب

    

  النسبة:  وعن طريق اإلنرتنت(  ج )تقليديتعليم مدم . ج

    

  النسبة:  ابملراسلة .د

    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه
 

 تعليقات:

 

 



 األهداف .ب 
 ما هدف املقرر الرئيس؟ .2
 التعريف ابلبينات، وطرق إثبات احلقوق أو نفيها، شرعاً ونظاماً. -1
 رار.اجلمع بني التأصيل الشرعي واجلانب النظامي يف الشهادات واإلق  -2
املعمول هبا يف اململكة العربية السعودية.  -3  ربط طرق اإلثبات ابألنظمة القضائية 

 

أو مراجع اإلنرتنت،  املقرر الدراسي.  لتطوير وحتسّي   –يتم تنفيذها  –اذكر إبجياز أي خطط  -2 )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات 
 يف جمال الدراسة(.  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة 

 .املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم هبا القسم يف حينها •
من الشبكة املعلو  • التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة   ماتية.حتديث مصادر 
 تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. •
الصعوابت اليت   •  لم املقرر.يواجهها الطالب يف تعدراسة 
 عقد حلقات نقاش داخل القسم للنظر يف املقررات •
 توزيع استباانت على الطالب ملعرفة مرئياهتم حول املقرر •
 املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر.توظيف التقنية  •

 دليل الربانمج(.   التعريفية أو  لطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابوصف املقرر الدراسي   .ج
 وصف عام للمقرر:

املقرر   - هذا  وبني  يتناول  بينها  والفرق  اإلثبات،  بطرق  تعريفهما وذكر البينةالتعريف  واإلقرار، من خالل  الشهادة   ويتحدث عن   ،
 األحكام املتعلقة هبما.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع وضوعاتة املقائم

بينها وبين البينة. اإلثبات، والفرق   2 1 التعريف بطرق 

تعريفها   تحملها   –الشهادة:   2 1 وأدائهاحكم 

 6 3 أنواعها  –نصابها  –  الشهادة  شروط

الشهادة    2 1 الرجوع عن 

 2 1 تزكية الشهود  

معناه   2 1 ركنه  –اإلقرار: 

 2 1 حكمه –  اإلقرار  شروط

اإلقرار  –صيغة اإلقرار    4 2 االستثناء في 

 2 1 اإلقرار بالنسب



في اإلقرار  2 1 الرجوع 

بصرمات اصصرابو والعرين والصروت  –القررائن المعاصررة لالبصرمة الوراثيرة 

)... 

3 6 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية حماضرات 

أو   معامل 
 اجملموع ىأخر  تطبيق  استديو

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

 ساعتان  أسبوعياً: الطالب( اليت يقوم هبا اإلضايفالذايت  التعلم الفردي ) –عدد ساعات الدراسة  .3
 

 

 ات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجي .4
 اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 سق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتاثنياً  -
كل معاً ليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتش: ضع طرق التقييم املناسبة ااثلثاً  -

 تضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن ي
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 رة.احملاض - بطرق اإلثبات والفرق بينها وبني البيناتالتعريف  - 1-1

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
التعليم  استخدام أسلوب   -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

 .امواألحكام املتعلقة هب ابلشهادة واإلقرارالتعريف  - 1-2
 التعريف بطرق اإلثبات املعاصرة -

1-3    
 املعرفية اراتامله 2
2-1 

واألسئلة   ❖ تقدم املناقشات  ملتابعة  استمارة  وإعداد  الشفهية 
 الطالب يف املقرر.

 .ين من خالل االختبارات التحريريةالتقومي التكوي ❖
واجبات منزلية  ❖ النهائي  االختبار  خالل  من  النهائي  التقومي  

 واحباث ) سواءً مجاعية أو فردية (.
 

  

2-2    



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 مل املسؤوليةات الشخصية وحتمهارات العالق 3
 احملاضرة. - بني اجلانب النظري واجلانب العملي ملفردات املقرر.  املواءمة 3-1

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب التعليم   -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -
 ز.اإلجناملفات  -
العروض الفردية  -

 واجلماعية.
عمليات تقومي   -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن يكون الطالب قادرا على أن: 4-1  بنهاية تدريس املقرر ينبغي 

والكتايب. .1  يتقن مبادئ االتصال الشفهي 
تيستخدم  .2 الكرتونية، ومواقع تعليمية على علم  مصادر 

 االنرتنت ذات الصلة ابملقرر.
 يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية  .3
استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم  .4

(blackboard.) 
 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوابلتعليم   -

 اجلماعي والتعاوين.
  الطالبرات بنياملناظ -
 والتقارير البحوث التطبيقية -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -
 ملفات اإلجناز. -
العروض الفردية  -

 واجلماعية.
عمليات تقومي   -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1   

 

 

5-2    
 
 
 

 ول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:دج .5
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي



 20 السابع االختبار النصفي 1
 20 طوال الفصل والتكليفاتالواجبات   2
 60 األخري االختبار النهائي 3
4    

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت  
 .  الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(

 م الدراسي.تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية العا .1
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .2
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .3

 

 مصادر التعلنم .ه 
 بة:املقررة املطلو . أدرج الكتب  1

 املعتمدة يف خمتلف املذاهب الفقهية.أبواب الشهادة واإلقرار يف كتب الفقه   .1

 الطرق احلكمية، ابن قيم اجلوزية. .2

 طرق اإلثبات الشرعية، أمحد إبراهيم .3

 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

 جملة العدل .3
 ئيةجملة القضا .4
 جملة قضاء .5
 
 اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:املواد اإللكرتونية ومواقع   .6

 موقع وزارة العدل
 .والشبكة الفقهية واأللوكةاجلمعية العلمية القضائية السعودية،  

الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: .7  مواد تعليمية أخرى مثل 
 املوسوعة الفقهية -



 لفقه اإلسالميع اجام -
 املكتبة الشاملة -

 
 املرافق املطلوبة . و

املقاعد داخل القاعات  الدراسية واملختربات )أي عدد  القاعات  املرافق مبا يف ذلك حجم  الدراسي من  املقرر  بّين متطلبات 
 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 األقصى لكل شعبة.احلد  و  مقعداً، وه 30قاعة مزود ة بعدد 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1

 قاعات دراسية. .1

 املكتبة . .2

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 املكتبة الشاملة

 الفقه اإلسالميجامع  

 جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:ذا كان هناك حاجة إىل  مصادر أخرى )حددها: مثالً ا .3

 بروجكتور. .1

 حاسب آيل. .2

 سبورة ذكية. .3
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .س 

تقومي  الطالب للمقرر:  استبياانت 

اال تلك  الراجعة ،ابستخدام استبياانت ملعرفة  آراء يقوم  سرتاتيجية  يف  التغذية  اسرتاتيجية  طريق  عن  املقرر  بتقييم  الطالب 
من املمكن طرح هذه االستباانت من خالل املوقع االلكرتوين   ،و  التدريس  أسلوب  فعالية  مدي  و  املقرر  حول  الطالب  

 لعضو هيئة التدريس أو املوقع االلكرتوين للكلية.

 الداخلي للمقرر:التقييم  
املادة أو عن طريق القسم العلمي، حيث يفرتض أن يقيَّم الزمالء يف القسم أداء   أساتذةتتم عملية التقييم هذه إما عن طريق    . ش



 عضو هيئة التدريس يف تقدمي املقرر و فعالية األدوات املستخدمة يف تقدميه.
 

 األستاذ أو القسم:ل اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قب .ص
كما تتم عملية تقييم املقرر أيضا من خالل املراجعة الدورية للمقرر من قبل جلنة اخلطط و اجلداول يف القسم فيما يعرف بسياسة 

 تدوير املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .ض 

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .1

التعلم  .2  يت.الذاتشجيع عمليات 

 تشجيع القراءات اخلارجية.   .3

 املناقشة اجلماعية. الطالب علىتشجيع  .4

الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ط التحقق من معايري إجناز  إجراءات 
 مؤسسة أخرى(:  س منتدريمستقلّي، والتبادل بصورة دوريةٍ لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة 

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس داخل القسم. .1

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة . .2

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .3

 ره:والتخطيط لتطويِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي   .ظ

أو  .1 إلضافات  االحتياجات  وإظهار  وتغريات  تطورات  من  اجملتمع  يف  يستجد  مبا  وربطها  العلمية  املادة  يف  النظر  إعادة 
 تغريات حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات .2
 

 

 

 

 

 



 4/ 1/ 4  توصيف املقررات الدراسية:

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 االلتزامأحكام   اسم املقرر:  

 55016658-2  رمز املقرر:  
 

 

 

 

 

 

 

 



 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-13الفصل الدراسي األول اتريخ التوصيف:

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمةالقسم:-لكليةا

 

 ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي   .ت 

 55016658-2  االلتزامام أحك. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1 .8
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة:  2 .9
 الدراسات القضائية  –املاجستري   . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .10

 إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من 

 األول  العامسي:  الذي يعطى فيه املقرر الدرا  . السنة أو املستوى الدراسي4 .11
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .12
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .13
 املبىن الرئيسيقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  املقرر، إن مل يكن يف املفرع أو فروع تقدمي . 7 .14

 خرت كل ما ينطبق(:سة املتبع )ا. منط الدرا8

التقليدية . و  %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات 
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين . ز

    

وعن طريق اإلنرتنت( . ح   النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي 

    

  النسبة:  ابملراسلة . ط

    

  النسبة:  تذكر أخرى . ي
 

 تعليقات:

 



 
 األهداف .ث 
 رئيس؟ما هدف املقرر ال -1

 تعريف الطالب بكيفية تنفيذ االلتزامات، ووسائله، وضماانته.   .1
 توضيح أوصاف االلتزام، من شرط وأجل وحنوها.  .2
 بيان حقيقة انتقال االلتزام من ذمة ألخرى.  .3
 حتديد أنواع الدعاوى الناجتة عن عدم تنفيذ االلتزام.  .4
 الوقوف على أسباب وطرق انقضاء االلتزام.  .5

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسّي  -تنفيذها يتم  -أي خطط  اذكر إبجياز  -2
 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 .املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم هبا القسم يف حينها •
التعلم )كتب • من الشبكة ، مقاالت، ...( بشكل منتحتديث مصادر   املعلوماتية.ظم، واالستفادة 
 تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. •
الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر. •  دراسة 
 عقد حلقات نقاش داخل القسم للنظر يف املقررات •
 ل املقررالب ملعرفة مرئياهتم حو توزيع استباانت على الط •
 عاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر.توظيف التقنية امل •

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(.  وصف املقرر الدراسي   .ح
 وصف عام للمقرر:

توضيح أوصااف االلتازام، و تعريف الطالب بكيفية تنفيذ االلتزامات، ووسائله، وضماانته.  ىيساعد هذا املقرر عل
 .من شرط وأجل وحنوها

 

 ينبغي تناوهلا:املوضوعات اليت   .6
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 6 3 التنفيذ عن طريق التعويض. –تنفيذ االلتزام: التنفيذ العيين 

 6 3 ضامن بّي املدينّي.والت  –لدائنّيالتضامن بّي ا

 6 3 األجل –أوصاف االلتزام: الشرط 



 4 2 الدين.حوالة   –انتقال االلتزام: حوالة احلق  

 6 3 آاثره. –انقضاء االلتزام: أسبابه 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .7
 دروس إضافية حماضرات 

أو   معامل 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28     28 عات التدريس الفعليةاس
 28     28 الساعات املعتمدة

 

االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .8  ساعتان  أسبوعياً:  الطالب( اليت يقوم هبا الذايت 
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .9
 للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع اثنياً  -
على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد اثلثاً  -

 خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم. عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
  –تنفيذ االلتزام: التنفيذ العيين  معرفة كيفية  - 1-1

 ويض.التنفيذ عن طريق التع

 احملاضرة. -
 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب التعليم   -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
أوصااف االلتازام: الشاارط أتهيال الطالاب ملعرفاة  - 2-1 القضااي العملية. -

 .األجل –

1-3    
 املهارات املعرفية 2
2-1 

واألسئلة   ❖ تقدم املناقشات  ملتابعة  استمارة  وإعداد  الشفهية 
 الطالب يف املقرر.

 .ين من خالل االختبارات التحريريةالتقومي التكوي ❖
واجبات منزلية  ❖ النهائي  االختبار  خالل  من  النهائي  التقومي  

 واحباث ) سواءً مجاعية أو فردية (.

  



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 

2-2    
 ملسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل ا 3
 احملاضرة. - اجلانب النظري واجلانب العملي ملفردات املقرر.املواءمة بني   3-1

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب التعليم   -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -
 ملفات اإلجناز. -
فردية العروض ال -

 واجلماعية.
عمليات تقومي   -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن يكون الطالب قادرا على أن: 4-1  بنهاية تدريس املقرر ينبغي 

والكتايب. .5  يتقن مبادئ االتصال الشفهي 
تعلم   .6 اقع تعليمية على ية، ومو الكرتونيستخدم مصادر 

 االنرتنت ذات الصلة ابملقرر.
 يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية  .7
استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم  .8

(blackboard.) 
 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
التعليم    استخدام أسلوب -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -
 والتقارير وث التطبيقيةبحال -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -
 ملفات اإلجناز. -
العروض الفردية  -

 واجلماعية.
عمليات تقومي   -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 احملاضرات. -  5-1

 .بمتثيل األدوار بني الطال -
 

التمرينات   -
 العملية.

االختبارات  -
 الشفوية.

االختبارات  -
 التحريرية.

 املالحظة املباشرة. -
5-2    

 



 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .10
شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي  م

 مالحظة......اخل(
 األسبوع احملدد

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 20 السابع االختبار النصفي 1
 20 طوال الفصل الواجبات والتكليفات 2
 60 األخري االختبار النهائي 3
4    
5    
6    

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ذ

كادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت  ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األ
 هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.    الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء

 م الدراسي.تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية العا .1
 رشاد األكادميي.إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإل .2
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .3

 مصادر التعلنم .ي
 مراجع املقرر:

 العريب.دراسة مقارنة، بلحاج    –أحكام االلتزام يف ضوء الشريعة اإلسالمية  .1
 أحكام االلتزام، عبداجمليد احلكيم. –املوجز يف شرح القانون املدين    .2
 أحكام االلتزامات، ايسّي حممد اجلبوري. –ون املدين األردين شرح القان  الوجيز يف  .3
 دراسة مقارنة، صبحي حممصاين. –النظرية العامة للموجبات والعقود   .4
 سليم.دراسة مقارنة، أمين سعد    –أحكام االلتزام   .5

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

 هية املعاصرة.حوث الفقجملة الب .1
 .عدلجملة ال .2
 .قضائيةجملة . 3



 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع وزارة العدل

 الشبكة الفقهية واأللوكة  امللتقيات العلمية مثل:و  

الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت . 4  املدجمة: مواد تعليمية أخرى مثل 

 املوسوعة الفقهية -
 املكتبة الشاملة -

 
 املرافق املطلوبة .أأ

الدراسية واملختربات )أي عدد   القاعات  املرافق مبا يف ذلك حجم  الدراسي من  املقرر  املقاعد داخل القاعات بّين متطلبات 
 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 األقصى لكل شعبة.احلد  قعداً، وهو  م 30قاعة مزود ة بعدد 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .4

 قاعات دراسية.

 املكتبة .

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .5
 املكتبة الشاملة

 الفقه اإلسالميجامع  

 ناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:: مثالً اذا كان همصادر أخرى )حددها .6

 بروجكتور.

 حاسب آيل.

 سبورة ذكية.
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ع 
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .غ



تقومي  الطالب للمقرر:  استبياانت 

تلك االسرتاتيجية يقوم الطالب بتقييم املقرر عن طريق اسرتاتيجية التغذية الراجعة ،ابستخدام استبياانت ملعرفة  آراء   يف
من املمكن طرح هذه االستباانت من خالل املوقع االلكرتوين   ،و  التدريس  أسلوب  فعالية  مدي  و  املقرر  حول  الطالب  

 للكلية. لعضو هيئة التدريس أو املوقع االلكرتوين

 التقييم الداخلي للمقرر:
املادة أو عن طريق القسم العلمي، حيث يفرتض أن يقيَّم الزمالء يف القسم أداء   أساتذةتتم عملية التقييم هذه إما عن طريق    .ف

 عضو هيئة التدريس يف تقدمي املقرر و فعالية األدوات املستخدمة يف تقدميه.
 

 األستاذ أو القسم: ريس من قبلعملية التداسرتاتيجيات أخرى لتقومي  .ق
كما تتم عملية تقييم املقرر أيضا من خالل املراجعة الدورية للمقرر من قبل جلنة اخلطط و اجلداول يف القسم فيما يعرف بسياسة 

 تدوير املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .ك 

 الدراسي.تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر  

ال  تعلم الذايت.تشجيع عمليات 

 تشجيع القراءات اخلارجية.  

 املناقشة اجلماعية. الطالب علىتشجيع 

الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ل التحقق من معايري إجناز  إجراءات 
 (:هيئة تدريس من مؤسسة أخرىنة من الواجبات مع أعضاء  مستقلّي، والتبادل بصورة دوريةٍ لتصحيح االختبارات أو عي

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس داخل القسم. .1

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة . .2

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .3

 طيط لتطويره:فعالية املقرر الدراسي والتخِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى  .م

مبا يستجد يف اجملتمع من تطورات وتغريات وإظهار االحتياجات إلضافات أو تغريات  املادة العلمية وربطها  يف  النظر  إعادة 
 حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات



 
 
 
 

 4/ 1/ 4  توصيف املقررات الدراسية:

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 أصول الفقه  اسم املقرر:  

 55016641-2  رمز املقرر:  
 

 

 

 

 

 

 



 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-13الفصل الدراسي األول اتريخ التوصيف:

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمةالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج

 55016641-2     أصول الفقهرمزه:  . اسم املقرر الدراسي و 1 .15
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة:  2 .16
 الدراسات القضائية  –املاجستري   . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .17

 الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه 

 األول  العامه املقرر الدراسي:  الدراسي الذي يعطى في. السنة أو املستوى 4 .18
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .19
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .20
 املبىن الرئيسياملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  فرع أو فروع تقدمي . 7 .21

 راسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:ط الد. من8

التقليدية . ك  %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات 
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ل

    

وعن طريق اإلنرتنت( . م   النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي 

    

  النسبة:  ابملراسلة . ن

    

  النسبة:  تذكر أخرى . س
 



 :تعليقات

 
 األهداف .ح
 قرر الرئيس؟ما هدف امل -1

 .تعريف الطالب ابلقواعد اليت متكنه من معرفة كيفية استنباط العلماء لألحكام من األدلة الشرعية .1
 قواعد االستنباط يف هذا العلم.إطالع الطالب على استيعاب الشريعة للقضااي املستجدة من خالل التمرس على   .2
 تنمية مدارك الطالب يف معرفة أسباب اختالف الفقهاء.  .3

   .االجتهاد القضائي  مية ملكة الطالب ليتمكن من معرفة كيفيةنت  .4

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسّي  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط   -2
 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 .الدورية للمقرر اليت يقوم هبا القسم يف حينها اجعةاملر  •
من الشبكة  • التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة   املعلوماتية.حتديث مصادر 
 تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. •
الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف تعلم ا •  ملقرر.دراسة 
 عقد حلقات نقاش داخل القسم للنظر يف املقررات •
 توزيع استباانت على الطالب ملعرفة مرئياهتم حول املقرر •
 عاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر.توظيف التقنية امل •

  النشرة التعريفية أودليل الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يفوصف املقرر الدراسي   .خ
 وصف عام للمقرر:

 يسعى هذا املقرر إىل ربط الطالب مبصادر االستدالل الشرعية وكيفية استنباط األحكام منها. -
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .11
 ساعات التدريس  األسابيععدد  قائمة املوضوعات

ونقااض ه، ومنااهج التاالليف فيااه، مقدماة خمتصاارة عاان نشالة أصااول الفقااه، وتدويناا
   دعاوى جتديده

2 4 

 6 3 أقسام احلكم الوضعي.  –أقسام احلكم التكليفي    –احلكم الشرعي  

ااااب  ااارعية: الكتا ااة الشا اانة  –األدلا ااااع  –السا ااااس  –اإلمجا اااان  –القيا  8 4 –االستحسا



 العرف.  –سد الذرائع    –االستصالح  

يات  مناذج لقضااي معاصرة بين احلكم الشرعي فيها على هذه  األدلة: )إابحة العمل
 حترمي املخدرات قياسا على اخلمر ...(  –حة التجميلية عند احلاجة للمصل

 6 3 مناذج تطبيقية.  –أقسامها    –: أنواعها  األلفاظ  دالالت

 4 2 تطبيقات أصولية على مسائل مستجدة يف مسائل األحوال الشخصية.

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .12
أو   دروس إضافية اضراتحم  معامل 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 املعتمدةالساعات  

 

االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .13  ساعتان  أسبوعياً:  الطالب( اليت يقوم هبا الذايت 
 

 

 ت تدريسهاين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجياخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوط .14
 التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 املستهدفة.ات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم رتاتيجي: ضع اساثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

  كل جمال من جماالت التعلم.لم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يفعملية تع
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 احملاضرة. - ابألدلة الشرعية التعريف  - 1-1

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب التعليم   -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

 التعريف بطرائق استنباط االحكام الشرعية  - 1-2

1-3    
 املهارات املعرفية 2
2-1 

تقدم  ❖ ملتابعة  استمارة  وإعداد  الشفهية  واألسئلة    املناقشات 



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 الطالب يف املقرر.
 .ين من خالل االختبارات التحريريةالتقومي التكوي ❖
واجبات منزلية  ❖ النهائي  االختبار  خالل  من  النهائي  التقومي  

 واحباث ) سواءً مجاعية أو فردية (.
 

2-2    
 ليةاملسؤو وحتمل مهارات العالقات الشخصية  3
 احملاضرة. - بني اجلانب النظري واجلانب العملي ملفردات املقرر.  املواءمة 3-1

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب التعليم   -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -
 اإلجناز.ملفات  -
لفردية العروض ا -

 اجلماعية.و 
عمليات تقومي   -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن يكون الطالب قادرا على أن: 4-1  بنهاية تدريس املقرر ينبغي 

 والكتايب.يتقن مبادئ االتصال الشفهي * 
تعلم ال*  مية على  كرتونية، ومواقع تعلييستخدم مصادر 

 االنرتنت ذات الصلة ابملقرر.
 يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية  * 
استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم  * 
(blackboard.) 

 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
التعليم    استخدام أسلوب -

 اجلماعي والتعاوين.
 الطالباملناظرات بني   -
 والتقارير البحوث التطبيقية -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -
 ملفات اإلجناز. -
العروض الفردية  -

 واجلماعية.
عمليات تقومي   -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
4-2    

 (وجدت احلركية )إناملهارات النفسية  5
 احملاضرات. -  5-1

 .بني الطالب متثيل األدوار -
 

التمرينات   -
 العملية.

االختبارات  -
 الشفوية.



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
االختبارات  -

 التحريرية.
 املالحظة املباشرة. -

5-2    
 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .15
كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي،  م

 مالحظة......اخل(
دد ع احملاألسبو 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 20 السابع االختبار النصفي 1
 20 طوال الفصل الواجبات والتكليفات 2
 60 األخري االختبار النهائي 3
4    

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ر

ي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت  ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادمي 
 تدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة ال

 م الدراسي.تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية العا .1
 د األكادميي.إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشا .2
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .3

 مصادر التعلنم . بب 
 الرسالة، الشافعي. .1
 البحر احمليط، الزركشي.  .2
 العدة، القاضي أبو يعلى.  .3
 املستصفى، الغزايل.  .4
 إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، الشوكاين. .5

 مية والتقارير وغريها(:األساسية )اجملالت العل  . أدرج املواد املرجعية2

 جملة البحوث الفقهية املعاصرة. .1
 جملة البحوث اإلسالمية. .2
 جملة األصول والنوازل.. 3



 اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:  . املواد3

 موقع وزارة العدل
 أللوكةالفقهية وا، والشبكة اجلمعية العلمية القضائية السعودية

الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: . 4  مواد تعليمية أخرى مثل 

 املوسوعة الفقهية -
 للقواعد األصولية والفقهيةمعلمة زايد   -
 املكتبة الشاملة -

 
 املرافق املطلوبة . تت 

الدراسية وا القاعات  املرافق مبا يف ذلك حجم  الدراسي من  املقرر  املقاعد داخل القاعات بّين متطلبات  ملختربات )أي عدد 
 اسب اآليل املتاحة، وغريها(:الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احل

 األقصى لكل شعبة.احلد  مقعداً، وهو   30قاعة مزود ة بعدد 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .7

 قاعات دراسية.

 املكتبة .

 تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  ادرمص  .8

 املكتبة الشاملة

 الفقه اإلسالميجامع  
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .9

 بروجكتور.

 حاسب آيل.

 سبورة ذكية.
 

 وإجراءات تطويره   تقومي املقرر الدراسي .ن
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ه 

تقومي  الطالب للمقرر:  استبياانت 



آراء يف تلك االسرتاتيجية يقوم الطالب بتقييم املقرر عن طريق اسرتاتيجية التغذية الراجعة ،ابستخدام استبياانت ملعرفة  
و   املقرر  حول  ،الطالب   التدريس  أسلوب  فعالية  من املمكن طرح هذه االستباانت من خالل املوقع االلكرتوين  مدي  و 

 لعضو هيئة التدريس أو املوقع االلكرتوين للكلية.

 التقييم الداخلي للمقرر:
يف القسم أداء  املادة أو عن طريق القسم العلمي، حيث يفرتض أن يقيَّم الزمالء  أساتذةتتم عملية التقييم هذه إما عن طريق    .و

 دوات املستخدمة يف تقدميه.عضو هيئة التدريس يف تقدمي املقرر و فعالية األ
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ي

يعرف بسياسة عة الدورية للمقرر من قبل جلنة اخلطط و اجلداول يف القسم فيما كما تتم عملية تقييم املقرر أيضا من خالل املراج
 تدوير املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .أأ

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي.  .1

التعلم الذايت. .2  تشجيع عمليات 

 تشجيع القراءات اخلارجية.   .3

 املناقشة اجلماعية. الطالب علىتشجيع  .4

الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح ع .بب التحقق من معايري إجناز  ينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات 
 ادل بصورة دوريةٍ لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلّي، والتب

 اء هيئة التدريس داخل القسم.تبادل تصحيح املقررات بني أعض .1

 اجلامعة .  تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج .2

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .3

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .تت

وربطها   العلمية  املادة  يف  النظر  إلضافات أو إعادة  االحتياجات  وإظهار  وتغريات  تطورات  من  اجملتمع  يف  يستجد  مبا 
 لتطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .تغريات حسب هذه ا

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات     
 

 

 
 
 
 



 
 
 

 4/ 1/ 4  توصيف املقررات الدراسية:

 
 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 التنظيم القضائي  اسم املقرر:  

 55016646-2  رمز املقرر:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-13الفصل الدراسي األول اتريخ التوصيف:

 الدراسات القضائية -الدراسات القضائية واألنظمة يةكلالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خ

 55016646-2    القضائيالتنظيم . اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1 .22
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة:  2 .23
 الدراسات القضائية  –املاجستري   . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .24

 الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه 

 األول  العام. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .25
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .26
 ال يوجدا املقرر )إن وجدت(:  . املتطلبات املتزامنة مع هذ6 .27
 املبىن الرئيسياملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  فرع أو فروع تقدمي . 7 .28

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

التقليدية .ع  %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات 
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ف

    

وعنتعليم مدمج  . ص   النسبة:  طريق اإلنرتنت( )تقليدي 

    

  النسبة:  ابملراسلة .ق

    

  النسبة:  تذكر أخرى . ر
 

 تعليقات:

 



 
 األهداف .د

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 اإلملام بنظام القضاء يف الفقه اإلسالمي، ومقارنته ابألنظمة القضائية للمملكة العربية السعودية. .1
 ، وأهداف الشريعة اإلسالمية.ي السعودي القائم على أحكامتبيّي أصالة النظام القضائ  .2
 أتهيل الطالب الستيعاب األنظمة القضائية السعودية.  .3

  .  تنمية ملكة الطالب وقدرته على تقومي األنظمة  .4

علومات أو مراجع اإلنرتنت، )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسّي  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط   -2
 ريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  والتغي
 .املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم هبا القسم يف حينها •
من الشبكة املعلوماتية.حتديث مصا • التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة   در 
 تعليمية ملوضوعات املقرر.  دريس، ورفع ملفات إلكرتونيةتفعيل مواقع أعضاء هيئة الت •
الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر. •  دراسة 
 عقد حلقات نقاش داخل القسم للنظر يف املقررات •
 توزيع استباانت على الطالب ملعرفة مرئياهتم حول املقرر •
 ردات املنهج املقرر.توظيف التقنية املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مف •

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(.  وصف املقرر الدراسي   .د
 وصف عام للمقرر:

للملكة العربية السعودية يتناول هذا املقرر   -  نظام القضاء يف الفقه اإلسالمي ، ومقارنته ابألنظمة القضائية 
الطالب يف   هذا يسعى -  فهم األنظمة وتقوميهااملقرر اىل تنمية ملكة 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .16
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

اااء ااالمي التعريااف ابلقضا ااات يف الفقااه اإلسا ااائية، وتطااور املؤسسا ، واألنظمااة القضا
 القضائية، يف اململكة العربية السعودية.

2 4 

يا    –األعلى للقضاء  ائية يف اململكة: اجمللس  ت القضاهليئا  عل حماكم   –احملكمة ال
اااتئناف  اااة األوىل –االسا ااااكم الدرجا ااااة،  حما اااية، التجاريا اااوال الشخصا اااة، األحا )العاما

 اجلزائية، العمالية(.

3 6 

 4 2 العزل.  –التلديب    –النقل واالنتداب    –الوضع النظامي للقضاة: التعيّي  



 4 2 انته.استقالل القضاء، وضما 

 6 3 الدويل.  –املكاين    –الزماين    –القضائي: النوعي  االختصاص   

 4 2 نظام ديوان املظامل، واختصاصاته. 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .17
أو   دروس إضافية حماضرات  معامل 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .18  ساعتان  أسبوعياً:  الطالب( اليت يقوم هبا الذايت 
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .19
 اإلطار الوطين للمؤهالتلواردة يف حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة ا

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
دريسها لتشكل معاً املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات ت: ضع طرق التقييم اثلثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapاملقرر  منهج  خريطة

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 احملاضرة. - التعريف ابلقضاء، واألنظمة القضائية - 1-1

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب التعليم   -

 اوين.اجلماعي والتع
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

أتهيل الطالب الستيعاب األنظمة القضائية   - 1-2
 السعودية.

1-3    
 املهارات املعرفية 2
2-1 

تقدم  ❖ ملتابعة  استمارة  وإعداد  الشفهية  واألسئلة  املناقشات 
 املقرر.الطالب يف  

 .ين من خالل االختبارات التحريريةكويالتقومي الت ❖
واجبات منزلية  ❖ النهائي  االختبار  خالل  من  النهائي  التقومي  

  



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 واحباث ) سواءً مجاعية أو فردية (.
 

2-2    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 احملاضرة. - بني اجلانب النظري واجلانب العملي ملفردات املقرر.  املواءمة 3-1

 واملناقشة.  واراحل -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب التعليم   -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -
 ملفات اإلجناز. -
العروض الفردية  -

 واجلماعية.
عمليات تقومي   -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
3-2    

 ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية االتصالمهارات  4
أن يكون الطالب قادرا على أن: 4-1  بنهاية تدريس املقرر ينبغي 

والكتايب.  يتقن مبادئ االتصال الشفهي 
تعلم   الكرتونية، ومواقع تعليمية على يستخدم مصادر 

 االنرتنت ذات الصلة ابملقرر.
 رة للمسائل العلمية يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاك

استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم 
(blackboard.) 

 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوابلتعليم   -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -
 والتقارير البحوث التطبيقية -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -
 ز.اإلجناملفات  -
العروض الفردية  -

 واجلماعية.
عمليات تقومي   -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    

 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .20
تقدمي شفهي،  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 20 السابع االختبار النصفي 1



 20 الفصلطوال  الواجبات والتكليفات 2
 60 األخري االختبار النهائي 3
4    
5    

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ز
كادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت  يئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهل

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 م الدراسي.تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية العا .1
 ة وساعات اإلرشاد األكادميي.قدمي جدول ابلساعات املكتبيإلزام كل عضو هيئة تدريس بت .2
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .3

 
 مصادر التعلنم . ثث 

 الكتاب املقرر :
األستاذ الدكتور انصر بن حمماد كتاب التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي والنظام السعودي ، أتليف 

 ه دار طيبة اخلضراء مبكة .الغامدي ، نشرت
 املراجع األخرى لالستزادة :

 تبصرة احلكام، ابن فرحون. .1
 أدب القاضي، ابن القاص.  .2
 التنظيم القضائي يف اململكة، سعود الدريب.  .3
 الوسيط يف شرح نظام القضاء السعودي، علي رمضان بركات.  .4
 ابلفقه اإلسالمي، حممد بن براك الفوزان.  اجلديد يف اململكة العربية السعودية مقارانً   التنظيم القضائي  .5

 أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: .1
 جملة العدل .1
 جملة القضائية .2
 جملة قضاء .3
 وغريها:املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي   .2

 موقع وزارة العدل

 ، والشبكة الفقهية واأللوكةعوديةاجلمعية العلمية القضائية الس



الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: .3  مواد تعليمية أخرى مثل 
 املوسوعة الفقهية -
 معلمة زايد للقواعد األصولية والفقهية -
 املكتبة الشاملة -

 
 املرافق املطلوبة .ج ج

القاعاتبّين   املرافق مبا يف ذلك حجم  الدراسي من  املقرر  املقاعد داخل القاعات   متطلبات  الدراسية واملختربات )أي عدد 
 ية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:الدراس

 األقصى لكل شعبة.احلد  مقعداً، وهو   30قاعة مزود ة بعدد 

 احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات   .10

 قاعات دراسية.

 ة .كتبامل

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .11
 املكتبة الشاملة

 الفقه اإلسالميجامع  

 خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات  .12

 بروجكتور.

 حاسب آيل.

 سبورة ذكية.
 

 راسي وإجراءات تطويره قرر الدتقومي امل . ثث 
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .جج 

تقومي  الطالب للمقرر:  استبياانت 

بتقييم املقرر عن طريق اسرتاتيجية التغذية الراجعة ،ابستخدام استبياانت ملعرفة  آراء يف تلك االسرتاتيجية يقوم الطالب  
ح من املمكن طرح هذه االستباانت من خالل املوقع االلكرت الطالب   ،و  التدريس  أسلوب  فعالية  مدي  و  املقرر  وين  ول 

 لعضو هيئة التدريس أو املوقع االلكرتوين للكلية.

 للمقرر:التقييم الداخلي  



م الزمالء يف القسم أداء املادة أو عن طريق القسم العلمي، حيث يفرتض أن يقيَّ   التقييم هذه إما عن طريق أستاذ  تتم عملية  . حح
 دمي املقرر و فعالية األدوات املستخدمة يف تقدميه.عضو هيئة التدريس يف تق

 

 القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو  .خخ 
القسم فيما يعرف بسياسة  كما تتم عملية تقييم املقرر أيضا من خالل املراجعة الدورية للمقرر من قبل جلنة اخلطط و اجلداول يف

 تدوير املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .دد 

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي.  .1

التعلم الذايت. .2  تشجيع عمليات 

 تشجيع القراءات اخلارجية.   .3

 املناقشة اجلماعية. الطالب علىتشجيع  .4

الطالب ) مثل: ت .ذذ  التحقق من معايري إجناز  يئة تدريس دقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هإجراءات 
 مؤسسة أخرى(:  مستقلّي، والتبادل بصورة دوريةٍ لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس داخل القسم. .1

الت .2  دريس من خارج اجلامعة .تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة 

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .3

 لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط   . رر

إلضافات أو  االحتياجات  وإظهار  وتغريات  تطورات  من  اجملتمع  يف  يستجد  مبا  وربطها  العلمية  املادة  يف  النظر  إعادة 
 ات حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .تغري 

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات
 

 



 4/ 1/ 4  توصيف املقررات الدراسية:
 

 

 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 الشرعية  املرافعات اسم املقرر:  

 55016651-2  رمز املقرر:  

 

 

 

 

 

  



 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية: 1440  -3  -27اتريخ التوصيف:

 الدراسات القضائية -ضائية واألنظمةات القالدراسالقسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 55016651-2  الشرعية  املرافعات. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1 .29
 (2)أسبوعيًّا    ساعتان. عدد الساعات املعتمدة:  2 .30
 الدراسات القضائية  – ماجستري . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .31

 قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد 

 الفصل األول  –املنهجية للماجستري  السنة  . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .32
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .33
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .34
 املبىن الرئيسياملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  فرع أو فروع تقدمي . 7 .35

 منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(: .4
الت -أ  %100 النسبة: نعم ليديةقاعات احملاضرات 

 

   

  نسبة:لا  اإللكرتوينم التعل -ب

    

وعن طريق اإلنرتنت( -ت   النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي 

    

  النسبة:  ابملراسلة -ث

    

  النسبة:  تذكر أخرى -ج
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ب 



 ما هدف املقرر الرئيس؟ .5
 التعريف بعلم املرافعات الشرعية، وبيان أمهيتها، واحلاجة إليها، وجماالهتا. •
 اخلصوم التقيد هبا يف سري احملاكمات الشرعية.دها اليت جيب على القاضي و بيان آداب املرافعة وقواع  •
 التعرف على مناذج من فقه املرافعات الشرعية املدون لدى السلف.  •
 التعريف مبصادر فقه املرافعات واملؤلفات فيه.  •
 اململكة العربية السعودية.إعطاء فكرة موجزة عن نظام املرافعات الشرعية يف   •

 

أو مراجع اإلنرتنت،  املقرر الدراسي.  لتطوير وحتسّي   –يتم تنفيذها  –از أي خطط إبجي اذكر -2 )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات 
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.

 .القضائية ملتابعة املستجدات على صعيد األنظمةاستخدام مصادر شبكة االنرتنت   •
 التواصل مع املكتبات اإللكرتونية واألكادميية للحصول على مصادر علمية جديدة للمادة. •
 مراجعة البحوث والدراسات املنشورة وغري املنشورة يف اجلامعات واجملالت والدورايت العربية واألجنبية. •
 للمادة.إعداد مقرر الكرتوين  •
 مشاركة الطالب ابستخراج التطبيقات القضائية. •
 اسرتاتيجيات التدريس احلديثة.بعض  تطبيق •

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(.  وصف املقرر الدراسي   .ذ
 وصف عام للمقرر:

 ، مع التطبيق على النظام السعودي .  ياإلسالم  الفقه يفملرافعات  كل ما يتعلَّق اب
 

 ا: ينبغي تناوهلاملوضوعات اليت .21
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

ومكانته،  وموضوعه،  تعريفه،  تتضمن  الشرعية:  املرافعات  فقه  عن  مقدمة  أوالً: 
 وفضله، واستمداده.

1 2 

 2 1 احملاكمات الشرعية يف اإلسالم.اثنياً: دراسة موجزة ألهم أصول  

 4 2 الشرعية.. لية اليت يستمدُّ منها فقه املرافعاتاثلثاً: األصول الشرعية واملقاصد الك

 2 1 رابعاً: التعريف أبهم كتب الرتاث الفقهي للمرافعات الشرعية.

 2 1 خامساً: مناذج من فقه املرافعات الشرعية لدى السلف.

 4 2 مشروعية تنظيم فقه املرافعات واإللزام به، وضوابط صياغته وتنظيمه.سادساً:  



 4 2 ملرافعات الشرعية وضوابطه.سري نظام اسابعاً: تف

اثمناً: دراسة موجزة لنظام املرافعات الشرعية يف اململكة العربية السعودية ولوائحه 
 التنفيذية.

2 4 

 2 1 تطبيقات قضائية
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .22
أو   دروس إضافية حماضرات  معامل 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ت التدريس الفعليةعاسا
 28     28 الساعات املعتمدة

 

 أسبوعيًّاساعتان    أسبوعياً: الطالب( اليت يقوم هبا اإلضايفالذايت  التعلم الفردي ) –عدد ساعات الدراسة  .23
 

 

 تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .24
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون أوالً  -
 معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق اثنياً  -
ر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقر اثلثاً  -

 ن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضم
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 املعرفة 1
ومقوماته،  • 1 -1 الشرعية  املرافعات  مصطلح  معرفة 

رف الطالب على أهم أصول ومشروعيته، ويتع
 احملاكمات الشرعية.

اليت  • الكلية  واملقاصد  الشرعية  األصول  حيدد 
يستمدُّ منها فقه املرافعات الشرعية، ويقارن بني 

 وقضاء السلف والقضاء املعاصر. فقهصور 
ميثل بقضااي متنوعة، وحيلل اخلطوات املتبعة يف  •

 أحكامها.

احملاضرة املطورة   •
)العروض 
 .التقدميية(

 املناقشة. •
 العصف الذهين. •
استخدام   •

التقنيات التعليمية 
)الفيديو 
 التعليمي(

تقومي بنائي   •
) أسئلة 
 –شفهية 
حبوث  

وأوراق 
عمل  

 وتقارير (.
تقومي هنائي   •

 (
االختبارات  

التحريرية 



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
ملف   –

إجناز 
 .الطالب (.

 املهارات املعرفية 2
بني طرائق التدريس الفعالة وغري الفعالة   • 1 -2 يف مييز 

 مواقف تدريسية خمتارة.
ملواقف   خيطط • وفقاً  مناسبة  التدريس  لطريقة 

 تدريسية خمتارة.
يف  • اآلخرون  يتبعها  اليت  اإلسرتاتيجيات  حيلل 

 تدريسهم.
واملعرفية اليت  • والنفسية  الفلسفية  األسس  حيدد 

 تنطلق منها االسرتاتيجيات املختلفة.
يعدل إسرتاتيجية  • أو  جديدة  إسرتاتيجية  يبتكر 

عناصر ساب متغريات  مع  يتناسب  مبا  قة 
 التدريس.

 املناقشة. •
يف  • التعلم 

صغرية  جمموعات 
)ورش عملـ  تعلم  

 تعاوين(.
 احملاكاة. •
القائم على التعلم   •

 املشاريع.

شفوايً  •
)مناقشة 
التقارير 

 البحثية(.
)نقد  • مقالياً 

االسرتاتيجي
ات 

 التعليمية(.

2- 2    
2- 3    

 حتمل املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية و  3
 تطوير الذات شخصياً ومهنياً. • 1 -3

عالقات   العمل مع مجاعة ضمن فريق وتكوين •
 اآلخرين.إجيابية انجحة مع 

 االلتزام ابلقيم اجملتمعية السائدة. •
 تنمية مهارة اختاذ القرار. •

التعلم  • اسرتاتيجية 
حول  املتمركز 

 املشكالت.
 املناقشة. •
 العصف الذهين. •
 التعلم التعاوين. •

بطاقة  •
مالحظة 

لتقومي 
 األداء.

تقومي  •
 األقران.

التقومي  •
الذايت 

)التقارير 
 الذاتية(.

3- 2    
 االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات  4
 استخدام وسائل االتصال التعليمي احلديثة. • 2 -4

ومواقع  • الكرتونية،  تعلم  مصادر  استخدام 
الفيديو  • استخدام 

 التفاعلي.
 شفوايً. •
تقومي  •



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 املناقشة. • ة ابملقرر.تعليمية على الويب ذات الصل

  احملاكاة. •
التكليفات 

الفردية 
 واجلماعية.

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
للنصوص   - 1 -5 الصحيحة  اجلهرية  القراءة  على  القدرة 

 واستيعاب املقروء واكتشاف مكوانته واحلكم عليه

  لصحيحةالقدرة على الكتابة ا -

 احملاضرات. -
متثيل األدوار بني  -

 الطالب.
 

التمرينات   -
 العملية.

االختبارات   -
 الشفوية.

االختبارات   -
 التحريرية.

 املالحظة املباشرة.
5- 2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .25

 شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %15 15 – 3 التكليفات واملشاريع الفردية واجلماعية 1

 %15 10 اختبار نصفي 2

 %10 15 -1 احلضور واملشاركة الفعالة 3

 %60 16 اختبار هنائي 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .س
األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت  يس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد  عضاء هيئة التدر ترتيبات إاتحة أ

  الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.
 )ست ساعات أسبوعياً(.  الساعات املكتبية -
 التواصل عرب املوقع اإللكرتوين للجامعة. -

 لنمالتع  مصادر .ه 
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: .6

 فقه املرافعات، للشيخ عبد هللا بن حممد آل خنني.كتاب املدخل إىل 

 مراجع إضافية:

اهلمام، واملغين البن  -1 البن  القدير  وفتح  للكاساين،  الصنائع  األصيلة: كبدائع  الفقه  من مصادر  القضاء  كتب 



 شد، وغريها.قدامة، واألم للشافعي، وبداية اجملتهد البن ر 
 معني احلكام فيما يرتدد بني اخلصمني من األحكام، لعالء الدين الطرابلسي احلنفي.  -2
املنظ ِّم للحكام في  -3  ما جيري بني أيديهم من العقود واألحكام، البن سلمون الكناين.العقد 
 أقضية النب ِّ صلى هللا عليه وسلم البن الطالَّع املالكي.  -4
 للمستشار أنور العمروسي. مسائل األحوال الشخصية، أصول املرافعات الشرعية يف  -5
 أصول احملاكمات الشرعية واملدنية، لألستاذ الدكتور حممد الزحيلي. -6
صلى هللا عليه وسلم للقضاة ليهتدوا هبا يف احلكم بني الناس، أص  -7 النبُّ  وضعها  اليت  القضائية  احملاكمات  ول 

 لألستاذ الدكتور انصر بن حممد الغامدي.
 ملرافعات الشرعية فقهاً ونظاماً ، للدكتور سعد بن ظفري.عد اقوا  -8
 عبد هللا بن خنني.الكاشف يف شرح نظام املرافعات الشرعية السعودي، للشيخ  .7
 التصنيف املوضوعي لتعاميم وزارة العدل يف اململكة.  .8

 نظام املرافعات الشرعية ابململكة العربية السعودية ولوائحه التنفيذية.  -12 

 واد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:امل  أدرج .9
 جملة العدل .10
 جملة القضائية .11
 جملة قضاء .12

 
 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: .13

 .(  gov.sa.boehttps://www.لعلى شبكة اإلنترنت    هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

 .(  moj.gov.sahttp://www.لعلى شبكة اإلنترنت    عدلموقو وزارة ال -

 .(  bog.gov.sahttp://www.لعلى شبكة اإلنترنت    ديوان المظالمموقو   -

 ( .shura.gov.sahttp://www.لموقو مجلس الشورى على شبكة اإلنترنت   -

 (scj.gov.sahttps://iservices.لموقو مجلس القضاء اصعلى السعودي على شبكة اإلنترنت -
 

الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: .4  مواد تعليمية أخرى مثل 
 املكتبة الشاملة

 الفقه اإلسالميجامع  
 املرافق املطلوبة . و

املقاعد داخل القاعات  الدراسية واملختربات )أي عدد  القاعات  املرافق مبا يف ذلك حجم  الدراسي من  املقرر  بّين متطلبات 

https://www/
http://www/
http://www/
http://www/
https://iservices/


 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
ناسبة, وتتوافر فيها األجهزة  من طرق التدريس املقاعات دراسية جمهزة, وتتوافر هبا طاوالت مستديرة من أجل تفعيل عدد 

 املناسبة أدانه.

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .13

 قاعات دراسية

 املكتبة
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .14
 أجهزة كمبيوتر.  -
 (.Data Showياانت )جهاز عرض الب -
 (.Over Head Projectorجهاز عرض الشفافيات ) -
 فيديو. -
 تلفزيون. -
 فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة،   .15

 بروجكتور. .1

 حاسب آيل. .2

 سبورة ذكية. .3
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

 لى التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:ت احلصول عاسرتاتيجيا .س 
 قيس مدى رضى الطالب وقناعته أبداء املدرس، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت.ة تاستبان -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش 
 التقومي الذايت. •
 لقياس التفاعل اللفظي داخل الصف.  م أداةاستخدا •
 زايرات متبادلة بني أعضاء هيئة التدريس. •
 استطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر. •

 تطوير التدريس:إجراءات  .ص
 مراجعة آراء الطالب والزمالء والرؤساء أوال أبول، ووضع أداة لقياس التفاعل داخل قاعة الدرس. -
 ات أعضاء هيئة التدريس.ريبية لتنمية مهار ورش عمل ودورات تد -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات. -



الطالب ) مثل: ت .ض  التحقق من معايري إجناز  دقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات 
 بات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلّي، والتبادل بصورة دوريةٍ لتصحيح االختبارات أو عينة من الواج

 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم. •
 االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى.لتصحيح    التبادل بصورة دورية •
 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر. •

 مراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:التخطيط لل ِصف إجراءات .ط
 مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري. •
يدرسون نفس املقرر حول توزيع املوضوعات وطرق التقومي املتبعة وغريها.استشارة   •  الزمالء الذين 
 حتديث مصادر التعلم املرتبطة ابملقرر. •
 قرر.ملختصني يف مادة املاالستفادة من آراء ا •
 تعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به. •
 تخصص )العربية واألجنبية(.االطالع على األحباث يف جمال ال •
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. •
 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى. •
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 .احلجر واإلفالس  :اسم املقرر  

 55016656-2  رمز املقرر:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 منوذج توصيف مقرر دراسي

 .جامعة أم القرى     سم املؤسسة التعليمية:ا هـ(27/3/1440)         اتريخ التوصيف

 .ائيةقسم الدراسات القض -                                          .كلية الدراسات القضائية واألنظمة القسم: -لكليةا

 الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر  .ذ
 55016656-2.     احلجر واإلفالس. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1 .36
 .ساعتان أسبوعياً . عدد الساعات املعتمدة:  2 .37
 .األحوال الشخصيةاملاجستري يف . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .38

عام يف عدة  )يف حال وجود مقر   برامج، بّين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(ر 

 .الفصل الدراسي الثالث. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .39
 .ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .40
 .جدال يو . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .41
 .املبىن الرئيسي لكلية الدراسات القضائية واألنظمةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  فرع أو فروع تقدمي . 7 .42

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة:  التقليديةقاعات احملاضرات   . ش
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين . ت

    

 
 دافهاأل .ر

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -

 التعريف باحلجر، واإلفالس لغة وفقهاً ونظامًا. .1

 بصفة عامة، ويف فقه األسرة على وجه اخلصوص. يف الفقه اإلسالمي جر واإلفالسمعرفة أحكام احل .2

 .اإلعسار يف قضايا فقه األسرةاإلملام بأحكام  .3

 بيان طرق إنهاء احلجر، وآثار اإلفالس. .4

  . وشروط إبرامها ، ة من اإلفالسالواقي التسويةإيضاح  .5

 .حاالت اإلفالساحلجر، واجلزاءات املرتتبة على و،  التسوية الواقية دور القضاء يفبيان  .6

 .واإلفالس ،أحكام احلجرحتى يعرف ما يستجد من عند الطالب تنمية امللكة الفقهية  .7

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات سي. الدرا املقررلتطوير وحتسّي  -يتم تنفيذها   -اذكر إبجياز أي خطط    -2



  أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
الفرصة  – Blackboardإدراج املادة التعليمية على املوقع االلكرتوني للجامعة  .1 وإتاحة 

 للتعلم الذاتي.

 والعلمي. ،التطور التقينيتوافق مع حتديث موضوعات املقرر مبا  .2

 توظيف مواقع االنرتنت املتخصصة، واملكتبة االلكرتونية يف حتسني املقرر الدراسي. .3

 متابعة احلداثة يف الربامج اليت يتم تدريسها يف اجلانب العملي.  .4

 متابعة املؤمترات العلمية، وورش العمل املتخصصة.  .5

 ماثلة.مية املالتعليالتوافق مع ما تقدمه املؤسسات  .6

ة   . ر وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفي
 دليل الربانمج(.  أو

 وصف عام للمقرر:
ل  ،فقه األسرة وخاصة يف أحكام )احلجر واإلفالس(يرتكز املقرر على بيان  و أص سس و أ ن  قا ت فإ

ل كم يف مسائل األحوال الشخصية املعاصرةحلا؛ يسهل واإلفالسأحكام احلجر  م ع ن  قا ت إ ، ويؤدي إىل 

 .هذا اجملال البحوث والرسائل العلمية يف

  
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:  .26
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

ملصو وفقهًا، ونظامًا،  ف احلجر لغة،يتعر .1 ا ني  ات الفرق بينه وب لح ط

 منه. ان مشروعيته، واحلكمةذات الصلة، وبي

 ساعتان 1

، امهاحلجر على اإلنسان حلظ نفسه: املراد به، وأحك): أنواع احلجر  .2

 .(احلجر على اإلنسان حلظ غريه: املراد به، وأحكامه

 ساعتان 1

طلحات الفرق بينه وبني املصتعريف اإلفالس لغة، وفقهًا، ونظاماً ، و  .3

 .الصلة،  وشروط التفليسذات 

 انساعت 1

 ساعتان 1 .وإبرائه ،وفضل إنظاره على املفلس واملعسر،حكم احلجر  .4

 ساعتان 1 .آثار اإلفالس  .5

 ساعتان 1   .شروط وأحكام شهر اإلفالس  .6



2 

 ساعتان 1 احلجر. طرق انهاء   .7

 اإلعسار يف قضايا فقه األسرة: .8

 أثر اإلعسار باملهر على النكاح. •

 ة.  األثار املرتتبة على إعسار الزوج بالنفق •

 النفقة على القريب املعسر. •

 ساعتان 1

 ساعتان 1 االختالف يف مشروعية التفريق بني الزوجني باإلعسار.   .9

ودور القضاء  ، وشروط إبرامها ، التسوية الواقية من اإلفالس  .10

 .فيها

 ساعتان 1

 ساعتان 1 .حاالت اإلفالساحلجر، واجلزاءات املرتتبة على   .11

 ساعتان 1 ر( من قضاء األحوال الشخصية.)احلجصكوك دراسة تطبيقية يف   .12

صكوك )اإلفالس( من قضاء األحوال دراسة تطبيقية يف  .13

 الشخصية.

 ساعتان 1

 ساعتان 1 مراجعة. .14

 
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .27
 دروس إضافية حماضرات 

أو   معامل 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

ــ 28 ساعات التدريس الفعلية ــــــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــــ ــ ــ ـ ــ ــــــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ  28 ـ

ــ 28 الساعات املعتمدة ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ــــ ــــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ  28 ــ

 

االضايفالتعلم الفردي ) -دد ساعات الدراسة ع .28  أسبوعياً:( اليت يقوم هبا الطالب  الذايت 
 

 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .29

اً لتقومي واسرتاتيجيات التدريس، وتعمل مجيعها مع جيب أن تتوافق خمرجات تعلم املقرر مع أساليب ا



متطلبات  وتقدم  وتدريسهم،  وتقوميهم،  الطلبة،  تعلم  بّي  انسجاماً  تعكس  متناسقة  وحدة  بصفتها 
نبغي عادةً املؤهالت الوطنية مخسة جماالت للتعلم، وتتطلب خمرجات تعلم خاصة ابملقرر الدراسي، وي

أكثر   املقرر  تعلم  تكون خمرجات  حيث تتوافق هذه املخرجات مع واحد أأال  مثانية،  و أكثر من من 
لدى بعض املقررات الدراسية خمرجات تعلم خاصة بربانمج واحد أو  ويكون  اخلمس،  لتعلم  جماالت 

الربان تعلم  مع خمرجات  توافقها  مدى  لتعكس  املقرر؛  تعلم  مع خمرجات  مدجمة  مج، كما حتدد أكثر 
  خرجات املدجمة يف املقررات.مصفوفة خمرجات تعلم الربانمج امل

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم أوالً  -
 التعلم املستهدفة. طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسباثنياً  -
واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً ها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 م.أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعل عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة
 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي التدريس للمقرراسرتاتيجيات  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
الفرق بينه و ،وفقهًا، ونظامًا  لغة،احلجر  فيتعر - 1-1

ص   ش  روعيته، وبني امل ي  ان م ص  لة، وب طلحات ذات ال

 واحلكمة منه.

م  ًا ، واإلفالس  تعريف - ه  ًا، ونظا ف  رق لغة، وفق ال

ص     ب    ني امل ن    ه و ش    روط طلحات بي ص    لة،  و ذات ال

 .التفليس

 .احلجرأنواع بيان -

،حكم احلجر معرفة - وفضل  على املفلس واملعسر

 .وإبرائه ،إنظاره

   .فالس ام شهر اإلشروط وأحكإيضاح -

 .احلجر بيان طرق إنهاء -

 .اإلعسار يف قضايا فقه األسرةاإلملام بأحكام -

ف  السمعرفة - م  ن اإل ي  ة  ش  روط  ، التسوية الواق و

 .ودور القضاء فيها ، إبرامها

ض    اح - ب    ني إي ي    ق  ش    روعية التفر خ    تالف يف م اال

 الزوجني باإلعسار.

الت احاحلجر، واجلزاءات املرتتبة على التعريف ب-

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

ستتتتلو   - م أ ستتتتتخدا ا

اعي  متتتت لتتتتيم اجل ع الت

 والتعاوني.

بتتتتتتتتني  - اظرات  نتتتتتتتت مل ا

 الطال 

 

ارات  - بتتتتتت االخت

 التحريرية

ة  - ستتتتتتتتتتتتتتتتت ل األ

 الشفوية.

ايا  - ضتتتتتتتتتتتتتتت الق

 العملية.

ات  - فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مل

 اإلجناز.

عتتتتتتتتتتتتتترو   - ال

ة  يتتتتتتتتتتتتتتتت الفرد

 واجلماعية.

عمليات تقويم  -

 األقران.

تتتتتتتتتتتتتتتديات  - من

قتتتتتتتتتتتتاش،  الن

ا  ملقابالت.و



 طرق التقومي التدريس للمقرراسرتاتيجيات  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 .اإلفالس

 املهارات املعرفية 2
2-1 

المناقشاااواالائلااالشاالشاااعدشاالاسااااةاالاابما  المبا  ااشا ❖
 تقاماالطالبافياالمقر .ا

البحريريااشاقسقااااالبقويماالبكوينيامااخالااالخاائلبتااا اوا ❖
االبتا يخاأسماخاالسنشالالخاالاصلاالا اليا(.ا

البقااويمااالنعااانيامااخالاااالخاائلبتااا االنعااانياالا تااااوا ❖
 .دشاالا حاثاقالواًءا ماعدشاأالافرةيشا(امنزل

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

ستتتتلو   - م أ ستتتتتخدا ا

اعي  متتتت لتتتتيم اجل ع الت

 والتعاوني.

بتتتتتتتتني  - اظرات  نتتتتتتتت مل ا

 الطال 

 

ارات  - بتتتتتت االخت

 التحريرية

ة  - ستتتتتتتتتتتتتتتتت ل األ

 الشفوية.

ايا  - ضتتتتتتتتتتتتتتت الق

 العملية.

ات  - فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مل

 اإلجناز.

عتتتتتتتتتتتتتترو   - ال

ة  يتتتتتتتتتتتتتتتت الفرد

 واجلماعية.

عمليات تقويم  -

 ران.األق

تتتتتتتتتتتتتتتديات  - من

قتتتتتتتتتتتتاش،  الن

ملقابالت.  وا

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
م  ة 3-1 ل  ي  املواء ن  ب العم ظ  ري واجلا ن  ب الن ب  ني اجلا

 .ملفردات املقرر

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

ستتتتلو   - م أ ستتتتتخدا ا

اعي  متتتت لتتتتيم اجل ع الت

 والتعاوني.

بتتتتتتتتني  - اظرات  نتتتتتتتت مل ا

 الطال 

 

ارات  - بتتتتتت االخت

 التحريرية

ة  - ستتتتتتتتتتتتتتتتت ل األ

 الشفوية.

ايا  - ضتتتتتتتتتتتتتتت الق

 العملية.

ات  - فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مل

 اإلجناز.

عتتتتتتتتتتتتتترو   - ال

ة  يتتتتتتتتتتتتتتتت الفرد

 واجلماعية.

عمليات تقويم  -

 األقران.

النقاش،  منتديات 



 طرق التقومي التدريس للمقرراسرتاتيجيات  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
ملقابالت.  وا

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
ا  4-1 در قا الطالب  كون  بنهاية تدريس املقرر ينبغي أن ي

 :على أن

االتصال الشفهي والكتابيتي  .قن مبادئ 

ومواقع تعليمية يستخدم مصادر تعلم الكرتونية، 

الصلة باملقرر االنرتنت ذات   .على 

 .يتواصل مع زمالئه وحيرتم الرأي اآلخر

لتتيم  ع الت دارة  إ م  ا متت لتتى ن الواجبات ع استالم 

(blackboard.) 

التحكيمية. دارة اجللسات   إ

 احلوار واملناقشة. -

 . العصف الذهين -

ستتتتلو   - م أ ستتتتتخدا ا

اعي  متتتت لتتتتيم اجل ع الت

 والتعاوني.

بتتتتتتتتني  - اظرات  نتتتتتتتت مل ا

 الطال 

التطبيقية  البحوث 

ارات  - بتتتتتت االخت

 التحريرية

ة  - ستتتتتتتتتتتتتتتتت ل األ

 الشفوية.

ايا  - ضتتتتتتتتتتتتتتت الق

 العملية.

ات  - فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مل

 اإلجناز.

عتتتتتتتتتتتتتترو   - ال

ة  يتتتتتتتتتتتتتتتت الفرد

 واجلماعية.

عمليات تقويم  -

 األقران.

النقاش،  منتديات 

ملقابالت.  وا

   (وجدت )إناملهارات النفسية احلركية  5
 احملاضرات. -  5-1

بتتتتتتتتني - األدوار  ل  يتتتتتتت متث

 الطال  .

ات   - نتتتتتتتتت التمري

 العملية.

ارات  - بتتتتتت االخت

 الشفوية.

ارات  - بتتتتتت االخت

 التحريرية.

 املالحمة املباشرة.

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .30

قدمي شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، ت م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 % 20 7 االختبار الفصلي التحرير 1



 % 10 9 االختبار الفصلي الشفوي 2

 % 10 طول العام الواجبات والتكليفات واحلضور  3

 %60 األخري االختبار النهائي  4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ش
تيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت  ر ت

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 الدراسي. متقسيم رئيس القسم الطال  على أعضاء هي ة التدريس بالقسم يف بداية العا .1

إلزام كل عضو هي ة تدريس بتقديم جدول بالساعات املكتبية وساعات اإلرشاد  .2

 األكادميي.

 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالنات القسم وموقع الكلية اإللكرتوني. .3
 

 مصادر التعل م .ح ح
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: .1

الفقهية ا   :الس()فقه احلجر واإلفملعتربة من كل مذهب يف  املراجع 

 .للشافعي :ألما .1
 .بن رشدال  :بداية اجملتهد .2
 .للكاساين :بدائع الصنائع .3
        .البن جزى :القوانّي الفقهية .4
 .يتللبهو  :كشاف القناع .5
  .بن قدامةال  :املغين .6

: املعاصرة   املراجع واملصادر 

 عبدهللا حسن محيد احلذيفي.أحكام املعسر يف الفقه اإلسالمي:   .1
 ،الشمري  عبدالرمحن  بن  طالل  /والنظام  الفقه  يف  مقارنة  أتصيلية  اسةر د:  اإلفالس  انتهاء  طرق .2

 .(ها1437)  للقضاء،  العايل  املعهد: الرايض
اإلسالمي دراسة فقهية مقارنة: د. .3  نزار عبدالكرمي سلطان احلمداين. مشكلة إفالس املدين واحلل 



دبيان بن حممد الدبيانموسوعة ا .4 املالية أصالة ومعاصرة:   .ملعامالت 
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 جملة البحوث الفقهية املعاصرة. .1

 جملة البحوث اإلسالمية. .2

 جملة العدل. .3

 جملة القضائية. .4
 التواصل االجتماعي وغريها:املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع   .2

 موقع وزارة العدل

الربامج احلمواد تعليمية أخر . 4  ال ينطبق.  اسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: ى مثل 

 املرافق املطلوبة .خ خ
املقاعد داخل  الدراسية واملختربات )أي عدد  القاعات  املرافق مبا يف ذلك حجم  الدراسي من  املقرر  القاعات بّين متطلبات 

 ا(:الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريه
 .مقعدًا (30)قاعة مزود ة بعدد          

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .16

 قاعات دراسية. .1

 قاعة احملكمة الصورية. .2
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .17

 ال ينطبق.

 إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  الً اذا كان هناك حاجةمصادر أخرى )حددها: مث .18

 بروجكتور. .1

 حاسب آلي. .2

 سبورة ذكية. .3
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   .زز

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .س س 

 استبيانات تقويم  الطالب للمقرر:

الراجعة االسرت يف تلك التغذية  طريق اسرتاتيجية  اتيجية يقوم الطالب بتقييم املقرر عن 



لطال   حول املقرر و مدي فعالية أسلو  التدريس ،و من ،باستخدام استبيانات ملعرفة  آراء ا

املوقع  أو  التدريس  املمكن طرح هذه االستبانات من خالل املوقع االلكرتوني  لعضو هي ة 

 ية.االلكرتوني للكل

 التقييم الداخلي للمقرر:

يفرت   أساتذةتتم عملية التقييم هذه إما عن طريق   حيث  املادة أو عن طريق القسم العلمي، 

أن يقي َّم الزمالء يف القسم أداء عضو هي ة التدريس يف تقديم املقرر و فعالية األدوات املستخدمة 

 .يف تقدميه

 قبل األستاذ أو القسم:  اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من .ش ش 
جلنة اخلطط املراجعة الكما تتم عملية تقييم املقرر أيضا من خالل   دورية للمقرر من قبل 

 اجلداول يف القسم فيما يعرف بسياسة تدوير املقررات.و

 إجراءات تطوير التدريس: .صص

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقديم املقرر الدراسي. (1

 الذاتي.تشجيع عمليات التعلم  (2

 تشجيع القراءات اخلارجية.  (3

 املناقشة اجلماعية. الطال  علىتشجيع  (4
التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  .ض ض  إجراءات 

تدريس من  تدريس مستقلّي، والتبادل بصورة دوريةٍ لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة 
 مؤسسة أخرى(:

 اء هي ة التدريس داخل القسم.تبادل تصحيح املقررات بني أعض (1

2) .  تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هي ة التدريس من خارج اجلامعة 

 .املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات (3
 :ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره .ط ط

تطورات وتغريات إعادة النمر يف املادة العلمية وربطها مبا  (1 من  يستجد يف اجملتمع 

وإظهار االحتياجات إلضافات أو تغريات حسب هذه التطورات وذلك بالتعاون مع 

.  أعضاء التخصص الواحد 

 .املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات (2
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 .....قضاء التنفيذ..  اسم املقرر:  

 55016661-2  رمز املقرر:  
 

 

 

 

 

 



 منوذج توصيف مقرر دراسي

 ...............جامعة أم القرى........................ إسم املؤسسة التعليمية: 1440-.3.-.10..  اتريخ التوصيف:

 .....................قسم الدراسات القضائية.........  -...............كلية الدراسات القضائية واألنظمة.... القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ز
 55016661-2قضاء التنفيذ         . اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1 .43
 2. عدد الساعات املعتمدة:  2 .44
 ماجستري يف الدراسات القضائية. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .45

 ئمة بكل هذه الربامج(امج، بّين هذا بداًل من إعداد قا)يف حال وجود مقرر عام يف عدة بر 

 الفصل األول  -السنة األوىل. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .46
 ال املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: .5 .47
   ال  . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6 .48
  العابدية  املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:دمي فرع أو فروع تق. 7 .49

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: نعم التقليديةقاعات احملاضرات   . ث
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين . خ

    

وعن طريق اإلنرتنت( .ذ   النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي 

    

  النسبة:  ةابملراسل . ض

    

  النسبة:  تذكر أخرى . ظ
 

 تعليقات:

 

 األهداف .س



 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

الطالب موقف الشريعة من تنفيذ   -  األحكام القضائية.أن يعرف 

الطالب اختصاص قاضي التنفيذ ومعاونيه. -  أن يعرف 

 .قانونية املنظمة لعملية التنفيذ القضائيجراءات الالطالب اإلأن يعرف   -

 لدى الطالب القدرة على ربط اجلانب النظري ابجلانب العملي يف جمال تنفيذ األحكام القضائية.كون  أن ي -

 وطرق جماوزهتا.  وقوف الطالب على إشكاالت التنفيذ -

 

ع اإلنرتنت، )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراج املقرر الدراسي. لتطوير وحتسّي  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط   -2
   اجلديدة يف جمال الدراسة(.    والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث

الفرصة  – Blackboardإدراج املادة التعليمية على املوقع االلكرتوني للجامعة  .1 وإتاحة 

 للتعلم الذاتي.

 والعلمي. ،التطور التقينحتديث موضوعات املقرر مبا يتوافق مع  .2

 نية يف حتسني املقرر الدراسي.تخصصة، واملكتبة االلكرتوتوظيف مواقع االنرتنت امل .3

 متابعة احلداثة يف الربامج اليت يتم تدريسها يف اجلانب العملي.  .4

 متابعة املؤمترات العلمية، وورش العمل املتخصصة.  .5

 التعليمية املماثلة.التوافق مع ما تقدمه املؤسسات 

 ستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(.   عام ابلطريقة نفسها امل)مالحظة: املطلوب هنا وصفٌ وصف املقرر الدراسي  .ز
 وصف عام للمقرر:
 اململكة العربية السعودية., األحكام, ونظامه يف  نواعاأل،  ةمهياأل،  ةشروعيامل، املفهوم من حيث:   قضاء التنفيذمعرفة ما يتعلق ب

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .31
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

  املعجل(  -اجلربي -) االختياري  قضاء التنفيذ: مفهومه، مشروعيته، أمهيته، أنواعه -أوال
 )الكلي واجلزئي(.  )الفردي واجلماعي(

2 4 

التنفيذ  -1أركانه:   به، وشروطه()    طالب  املراد به، أنواعه،   املنفذ ضده-2  املراد   (
)م-3  شروطه( التنفيذي  التنفيذ-5  املنفذ.  -4  فهومه وأنواعه(السند   -)األموال  حمل 

2 4 



 األشخاص(
التنفيذ:  -اثنيا مشروعية تنصيبه، اختصاصاته)النوعية  قاضي  به،  املكانية(،   -التعريف 

ابلبيع-)املبلغأعوانه    درجاته، األموال  -احلارس -الوكيل  التنفيذ)  حمل   -اخلازن( 
 ئية.األشخاص( تنفيذ األحكام اإلدارية واجلنا

2 4 

،أنواعه ،شروطه  تعريفه  التنفيذي:  السند  القضائية  اثلثا:  السندات  السندات غري   -) 
 األحكام األجنبية(  -أحكام احملكمّي-القضائية

2 4 

 4 2 األحكام(  -األوامر والقرارات: ( إجراءات التنفيذ -رابعا
الشكلية واملوضوعية(  خامسا:  4 2 منازعات التنفيذ) 

 4 2 استحالته(    -ره)نفقاتهالتنفيذ وآاث  سادسا: انتهاء
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .32
أو   دروس إضافية حماضرات  معامل 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 الفعليةساعات التدريس 
 28     28 الساعات املعتمدة

 

االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .33  أسبوعياً:  الطالبقوم هبا ( اليت يالذايت 
 ساعتان

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .34
 اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد 

 ملطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.قرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب ا: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املأوالً  -
 خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع اثنياً  -
رجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خماثلثاً  -

 خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم. م متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقررعملية تعلم وتعلي
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر الوطين للمؤهالت خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار م
 املعرفة 1
تتته،  1-1 شتتروعيته، أهمي متته، م يتتذ: مفهو قضاء التنف

فتتردي  -اجلربي -االختياريأنواعه )  املعجل( )ال

 واجلماعي( )الكلي واجلزئي(.

 أركان قضاء التنفيذ وأحكامه.

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

ستتتت - ستتتتلو  تخا م أ دا

اعي  متتتت لتتتتيم اجل ع الت

ارات  - بتتتتتت االخت

 التحريرية

ة  - ستتتتتتتتتتتتتتتتت ل األ

 الشفوية.

ايا  - ضتتتتتتتتتتتتتتت الق



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر الوطين للمؤهالت خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار م
 والتعاوني.

بتتتتتتتتني  - اظرات  نتتتتتتتت مل ا

 الطال 

 

 العملية.

ات  - فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مل

 اإلجناز.

عتتتتتتتتتتتتتترو   - ال

ة  يتتتتتتتتتتتتتتتت الفرد

 واجلماعية.

عمليات تقويم  -

 األقران.

تتتتتتتتتتتتتتتديات  - من

قتتتتتتتتتتتتاش،  الن

ملقابالت.  وا

 املهارات املعرفية 2
2-1 

  ااشاعدشاالاسااااةاالاابما  المباالمناقشاااواالائلااالشاالشااا ❖
 تقاماالطالبافياالمقر .ا

البقويماالبكوينيامااخالااالخاائلبتااا اواالبحريريااشاقسقاااا ❖
االبتا يخاأسماخاالسنشالالخاالاصلاالا اليا(.ا

البقااويمااالنعااانيامااخالاااالخاائلبتااا االنعااانياالا تااااوا ❖
 .منزلدشاالا حاثاقالواًءا ماعدشاأالافرةيشا(ا

 احملاضرة. -

 اقشة.احلوار واملن -

 العصف الذهين.  -

ستتتتلو   - م أ ستتتتتخدا ا

اعي  متتتت لتتتتيم اجل ع الت

 والتعاوني.

بتتتتتتتتني  - اظرات  نتتتتتتتت مل ا

 الطال 

 

ارات  - بتتتتتت االخت

 التحريرية

ة  - ستتتتتتتتتتتتتتتتت ل األ

 الشفوية.

ايا  - ضتتتتتتتتتتتتتتت الق

 العملية.

ات  - فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مل

 اإلجناز.

عتتتتتتتتتتتتتترو   - ال

ة  يتتتتتتتتتتتتتتتت الفرد

 واجلماعية.

عمليات تقويم  -

 األقران.

تتتتتتتتتتتتتتتديات  - من

قتتتتتتتتتتتتاش،  الن

ملقابالت.  وا

 وحتمل املسؤولية مهارات العالقات الشخصية 3
م  ة 3-1 ل  ي  املواء ن  ب العم ظ  ري واجلا ن  ب الن ب  ني اجلا

 .ملفردات املقرر

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

ستتتتلو   - م أ ستتتتتخدا ا

ارات  - بتتتتتت االخت

 التحريرية

ة  - ستتتتتتتتتتتتتتتتت ل األ

 الشفوية.



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر الوطين للمؤهالت خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار م
اعي  متتتت لتتتتيم اجل ع الت

 والتعاوني.

بتتتتتتتتني  - اظرات  نتتتتتتتت مل ا

 الطال 

 

ايا  - ضتتتتتتتتتتتتتتت الق

 العملية.

ات  - فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مل

 اإلجناز.

عتتتتتتتتتتتتتترو   - ال

ة  يتتتتتتتتتتتتتتتت الفرد

 واجلماعية.

عمليات تقويم  -

 األقران.

النقاش،  منتديات 

ملقابالت.  وا

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
ا  4-1 در قا الطالب  كون  بنهاية تدريس املقرر ينبغي أن ي

 :على أن

االتصال الشفهي والكتابي  .يتقن مبادئ 

ومواقع تعليمية نية، يستخدم مصادر تعلم الكرتو

الصلة باملقرر االنرتنت ذات   .على 

 .يتواصل مع زمالئه وحيرتم الرأي اآلخر

لتتيم  ع الت دارة  إ م  ا متت لتتى ن الواجبات ع استالم 

(blackboard.) 

التحكيمية. دارة اجللسات   إ

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

ستتتتلو   - م أ ستتتتتخدا ا

اعي  متتتت لتتتتيم اجل ع الت

 والتعاوني.

بتتتتتتتتني  - اظرات  نتتتتتتتت مل ا

 طال لا

التطبيقية  البحوث 

ارات  - بتتتتتت االخت

 التحريرية

ة  - ستتتتتتتتتتتتتتتتت ل األ

 الشفوية.

ايا  - ضتتتتتتتتتتتتتتت الق

 العملية.

ات  - فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مل

 اإلجناز.

عتتتتتتتتتتتتتترو   - ال

ة  يتتتتتتتتتتتتتتتت الفرد

 واجلماعية.

عمليات تقويم  -

 األقران.

النقاش،  منتديات 

ملقابالت.  وا

   (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 احملاضرات. -  5-1

بتتتتتتتتني - األدوار  ل  يتتتتتتت متث

 الطال  .

ات  تمال - نتتتتتتتتت ري

 العملية.

ارات  - بتتتتتت االخت

 الشفوية.



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر الوطين للمؤهالت خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار م
ارات  - بتتتتتت االخت

 التحريرية.

 املالحمة املباشرة.

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ص 
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت  

 عضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  الذي يتوقع أن يتواجد خالله أ
 م الدراسي.تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية العا .1
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .2
 إللكرتوين.إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية ا .3

 مصادر التعل م .دد
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: .1

القضائي وفقا لنظام   -  (.2005د. طلعت دويدار )  املرافعات الشرعية ابململكة العربية السعودية،النظرية العامة للتنفيذ 

 نظرية تنفيذ األحكام القضائية يف الفقه اإلسالمي،د. أمحد علي جرادات.-

 ة السعودية، يوسف احلريب.بية يف اململكة العربيتنفيذ األحكام األجن -

 محد اخلضريي.النوازل يف قضاء التنفيذ يف املعامالت وفقه األسرة،د.  -

 شرح نظام التنفيذ، عبدالعزيز الشربمي. -

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 جملة العدل .14
 جملة القضائية .15
 جملة قضاء .16

 

 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: .4
 موقع وزارة العدل

 1433التنفيذ الصادر عام  نظام  -

 الالئحة التنفيذية له -



 

الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: . 4  مواد تعليمية أخرى مثل 

 

 املرافق املطلوبة .ذذ
امل ابّين متطلبات  الدراسي من  املقاعد داخل قرر  الدراسية واملختربات )أي عدد  القاعات  القاعات ملرافق مبا يف ذلك حجم 

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 .مقعدًا (30)قاعة مزود ة بعدد          

 مل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعا .19

 قاعات دراسية.

 قاعة احملكمة الصورية.
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .20

 ال ينطبق.

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .21

 بروجكتور.

 حاسب آلي.

 ذكية.سبورة 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   .ظظ
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .عع

 استبياانت تقومي  الطالب للمقرر:

ء   يف تلك االسرتاتيجية يقوم الطالب بتقييم املقرر عن طريق اسرتاتيجية التغذية الراجعة ،ابستخدام استبياانت ملعرفة   آرا
لطالب  حول املقرر و مدي فعالية أسلوب التدريس ،و من املمكن طرح هذه االستباانت من خالل املوقع االلكرتوين   ا

 لعضو هيئة التدريس أو املوقع االلكرتوين للكلية.

 التقييم الداخلي للمقرر:

ض أن يقيَّم الزمالء يف حيث يفرت تتم عملية التقييم هذه إما عن طريق أساتذة املادة أو عن طريق القسم العلمي،  
 .القسم أداء عضو هيئة التدريس يف تقدمي املقرر و فعالية األدوات املستخدمة يف تقدميه



 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .غغ
تقييم املقرر أيضا من خالل املراجعة الدورية للمقرر من قبل جلنة اخل تتم عملية  واجلداول يف القسم فيما طط  كما 

 يعرف بسياسة تدوير املقررات.

 إجراءات تطوير التدريس: .فف
 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي.

 تشجيع عمليات التعلم الذايت.

 تشجيع القراءات اخلارجية.  

 .تشجيع الطالب على املناقشة اجلماعية

التحقق من معايري إجناز  .قق الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة إجراءات 
تدريس مستقلّي، والتبادل بصورة دوريةٍ لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من  

 مؤسسة أخرى(:
 تبادل تصحيح املقررات بّي أعضاء هيئة التدريس داخل القسم.

 التدريس من خارج اجلامعة .أعضاء هيئة    املقررات بّيتبادل تصحيح  

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .كك 
 

إعادة النظر يف املادة العلمية وربطها مبا يستجد يف اجملتمع من تطورات وتغريات وإظهار االحتياجات إلضافات أو 
 أعضاء التخصص الواحد .ابلتعاون مع  تطورات وذلك تغريات حسب هذه ال

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات.
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 الصلح والتحكيم يف منازعات األحوال الشخصية اسم املقرر:  

 55016652-2 رمز املقرر:  
 

 

 

 

 

 

 



 منوذج توصيف مقرر دراسي

التوصيف: األول  اتريخ  الدراسي  -3-13الفصل 
1440 

أم القرى إسم املؤسسة التعليمية:  جامعة 

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمةالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه . ش
 55016652-2 الصلح والتحكيم يف منازعات األحوال الشخصية. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1 .50
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة:  2 .51
 األحوال الشخصية –املاجستري  ضمنه املقرر الدراسي:  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم  3 .52

عام يف عدة برامج، بّين هذا بدالً من   إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر 

 العام األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .53
 ال يوجد  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .54
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .55
 املبىن الرئيسيقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  املقرر، إن مل يكن يف املفرع أو فروع تقدمي . 7 .56

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية . غ
    

  النسبة:  ينالتعليم اإللكرتو  .أأ
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( . بب 
    

  النسبة:  ابملراسلة . جج
    

  النسبة:  تذكر أخرى .دد
 



 تعليقات:

 

 
 األهداف .ص
 ما هدف املقرر الرئيس؟  -1

 إيقاف الطالب على أمهية التحكيم يف املنازعات، وخباصة بني الزوجني. -1
 يف الفقه ويف نظام التحكيم السعودي اجلديد.حكيم وإجراءاته وأحكامه  تعريف الطالب بواقع الت  -2
 بيان رقابة القضاء على التحكيم يف خمتلف مراحله.  -3
)مثل االستخدام املتزايد املقرر الدراسي. لتطوير وحتسّي  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط   -2

 احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف  
 .املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم هبا القسم يف حينها •
 املعلوماتية.حتديث مصادر التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة من الشبكة   •
 ات املقرر.تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوع •
 دراسة الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر. •
 عقد حلقات نقاش داخل القسم للنظر يف املقررات •
 توزيع استباانت على الطالب ملعرفة مرئياهتم حول املقرر •
 عاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر.توظيف التقنية امل •

الدراسي   . س املقرر  املستخدمة يف النشرة )وصف  نفسها  ابلطريقة  وصٌف عام  املطلوب هنا  مالحظة: 
 التعريفية أودليل الربانمج(.  

 وصف عام للمقرر:
ااة بااّي الاازوجّي ااة التحكاايم يف املنازعااات، وخباصا اا، و إيقاااف الطالااب علااى أمهيا ااه  هتعريفا بواقااع التحكاايم وإجراءاتا

 .وأحكامه يف الفقه ويف نظام التحكيم السعودي اجلديد
 
 
 
 
 
 



 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .35
 ساعات التدريس   عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 أوال: التحكيم يف الشريعة اإلسالمية:

 تعريف التحكيم، وأمهيته، ومشروعيته، وأنواعه.

2 4 

 2 1 عزل احملكم. –أركان التحكيم وشروط كل ركن 

شااروط  –أو والياة(  التحكايم )حكامالتحكايم يف العالقاات الزوجياة: طبيعااة 
 مرجع التحكيم. –احلكمّي  

1 2 

 2 1 التحكيم يف منازعات األوقاف.

االعرتاض على احلكم   –تنفيذ احلكم   –حجية حكم التحكيم: لزوم احلكم  
 انقضاء احلكم. –

2 4 

 اثنياً: التحكيم يف النظام السعودي اجلديد:

 وتطوراته.التعريف ابلتحكيم النظامي،  

2 4 

 2 1 أنواعه. –شروطه  –رافه حكيم: أط نطاق الت

 2 1 نطاق عملها. –اختصاصها   –هيئة احملكمّي: اختيارها  

 2 1 تنفيذ أحكام التحكيم، والطعن فيها، وإجراءات ذلك.

 2 1 رقابة القضاء على التحكيم.

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:   .36
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة



 

 ساعتان  أسبوعيًا: الطالب( اليت يقوم هبا  الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة   .37
 

 

تيجيات خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتا .38
 تدريسها

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب أوالً  -
 و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم اثنياً  -
املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر اثلثاً  -

 أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم 
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر  

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 املعرفة 1
 احملاضرة. - التحكيم يف الشريعة اإلسالمية: 1-1

 ملناقشة.احلوار وا -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي  
 والتعاوين.

 املناظرات بني الطالب -

االختبارات   -
 التحريرية

األسئلة   -
 الشفوية.

القضااي  -
 العملية.

 التحكيم يف النظام السعودي اجلديد  1-2

1-3    
 املهارات املعرفية 2
2-1 

ة ملتابعة املناقشات واألسئلة الشفهية وإعداد استمار  ❖
 تقدم الطالب يف املقرر.

 .التقومي التكويين من خالل االختبارات التحريرية ❖
واجبات التقومي  النهائي من خالل االختبار النهائي  ❖

 منزلية واحباث ) سواءً مجاعية أو فردية (.
 

  

2-2    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
دات  واجلانب العملي ملفر بني اجلانب النظري  املواءمة 3-1

 املقرر.
 احملاضرة. -
 احلوار واملناقشة. -

االختبارات   -
 التحريرية



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي  
 والتعاوين.

 املناظرات بني الطالب -

األسئلة   -
 الشفوية.

القضااي  -
 العملية.

 ملفات اإلجناز. -
العروض  -

الفردية  
 واجلماعية.

عمليات تقومي   -
 األقران.

ايت  تدمن -
النقاش، 

 واملقابالت.
3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
بنهاية تدريس املقرر ينبغي أن يكون الطالب قادرا على  4-1

 أن:

 يتقن مبادئ االتصال الشفهي والكتايب.
يستخدم مصادر تعلم الكرتونية، ومواقع تعليمية 

 ابملقرر.  على االنرتنت ذات الصلة
يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل  

 العلمية  
ليم استالم الواجبات على نظام إدارة التع

(blackboard.) 
 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوابلتعليم   -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -
  البحوث التطبيقية -

 والتقارير

االختبارات   -
 ريةالتحري

األسئلة   -
 الشفوية.

القضااي  -
 العملية.

 ملفات اإلجناز. -
العروض  -

الفردية  
 واجلماعية.

عمليات تقومي   -
 األقران.

منتدايت   -
النقاش، 

 واملقابالت.
4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
- - - -  

 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .39
)م م املطلوبة  التقومي  مجاعيمهام  مشروع  اختبار،  شفهي، ثال:  تقدمي  خطابة،  مقال،  ، كتابة 

 مالحظة......اخل(
احملدد األسبوع  

 لتسليمه
التقييم  من  نسبته 

 النهائي

 20 السابع االختبار النصفي 1
 20 طوال الفصل الواجبات والتكليفات 2
 60 األخري االختبار النهائي 3
4    
5    
6    

 
 للطالب ودعمهماإلرشاد األكادميي   .ض 

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر  
 مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

العا تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم .1  م الدراسي.يف بداية 
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .2
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .3

 

 مصادر التعل م .رر
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 خنّي.ن حممد آل  التحكيم يف الشريعة اإلسالمية، عبدهللا ب -1
 عقد التحكيم يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، قحطان الدوري.  -2
 التحكيم يف اململكة العربية السعودية، حممد بن انصر البجاد.  -3

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2



 جملة البحوث الفقهية املعاصرة. -1
 ية.جملة البحوث اإلسالم -2
 ألصول والنوازل.جملة ا -3

 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: .1
 موقع وزارة العدل

 والشبكة الفقهية واأللوكة،  اجلمعية العلمية القضائية السعودية

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 الفقهيةة  املوسوع -
 املكتبة الشاملة -
 الفقه اإلسالميجامع   -

 
 املرافق املطلوبة .زز

بّين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل 
 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 األقصى لكل شعبة. احلد  عداً، وهومق 30بعدد  قاعة مزود ة  

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .22

 قاعات دراسية.

 املكتبة .

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .23
 املكتبة الشاملة

 الفقه اإلسالميجامع  

ذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة ددها: مثالً امصادر أخرى )ح .24
 هبا(:



 بروجكتور.

 حاسب آيل.

 سبورة ذكية.
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   .ل ل
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: . مم

 :استبياانت تقومي  الطالب للمقرر

االسرتاتيجية يقوم الطالب بتقييم املقرر عن طريق اسرتاتيجية التغذية الراجعة ،ابستخدام استبياانت  تلك  يف 
آراء الطالب  حول املقرر و مدي فعالية أسلوب التدريس ،و من املمكن طرح هذه االستباانت من خالل  ملعرفة   

 وين للكلية.املوقع االلكرتوين  لعضو هيئة التدريس أو املوقع االلكرت 

 التقييم الداخلي للمقرر:
عملية التقييم هذه إما عن طريق    . نن املادة أو عن طريق القسم العلمي، حيث يفرتض أن يقيَّم الزمالء يف   أساتذةتتم 

 القسم أداء عضو هيئة التدريس يف تقدمي املقرر و فعالية األدوات املستخدمة يف تقدميه.
 

 لتدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية ا .ه ه
للمقرر من قبل جلنة اخلطط و اجلداول يف القسم فيما يعرف كما تتم عملية تقييم املقرر أيضا من خالل   املراجعة الدورية 

 بسياسة تدوير املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .وو

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .1

 يت.التعلم الذا  تشجيع عمليات .2

 تشجيع القراءات اخلارجية.   .3

 املناقشة اجلماعية. الطالب علىتشجيع   .4

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء  .يي
اء هيئة هيئة تدريس مستقلّي، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعض



 تدريس من مؤسسة أخرى(:

 أعضاء هيئة التدريس داخل القسم.تبادل تصحيح املقررات بني   .1

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة . .2

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .3

 لتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي وا . أأأ

ا يستجد يف اجملتمع من تطورات وتغريات وإظهار االحتياجات إلضافات أو إعادة النظر يف املادة العلمية وربطها مب
 تغريات حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى  املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 توصيف املقررات الدراسية:  4 /1  /4

 
 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 ةنظماألاملدخل إىل   اسم املقرر:   

 55016643-2  رمز املقرر:   
 

 

 

 

 

 



 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى  إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-13الفصل الدراسي األول  اتريخ التوصيف:

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمةالقسم:-لكليةا

 ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي   .ض
 55016643-2 املدخل إىل األنظمة  اسم املقرر الدراسي ورمزه:     .57
 ساعتان  عدد الساعات املعتمدة: .58
 األحوال الشخصية –املاجستري  الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:     .59

 قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بدالً من إعداد  

 العام األولالسنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:    .60
 ال يوجد  املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: .61
 ال يوجداملتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:    .62
تقدمي  .63  ئيسياملبىن الر ة التعليمية:  املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسفرع أو فروع 

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية . هه
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين . وو
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( . زز
    

  النسبة:  ابملراسلة .حح
    



 تذكر أخرى .طط
 

  النسبة:

 
 تعليقات:

 

 

 األهداف .ط
 ما هدف املقرر الرئيس؟  -1

املختلفة، لألنظمة املطبقة يف   -1 أتهيل الطالب الستيعاب املفاهيم النظامية، ومعرفة كيفية تطبيقها يف الفروع 
 اململكة العربية السعودية.

 اإلفادة من إجيابيات التصنيف القانوين والفقهي املعاصر.  -2
 حيث الزمان واملكان، وكيفية تفسريها.  التعريف ابلقاعدة النظامية، وأنواعها، وسرايهنا من  -3

بيان املراد ابحلق، وأركانه، ومصادره، وأنواعه، والقدرة على التمييز بّي احلق الشخصي واحلق العيين واحلق   -4
 األديب.

)مثل االستخدام املتزايد املقرر الدراسي. لتطوير وحتسّي  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط   -2
 ى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتو   لتقنية املعلومات

 .املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم هبا القسم يف حينها •
 مصادر التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة من الشبكة املعلوماتية.حتديث  •
 عات املقرر.رفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضو تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، و  •
 دراسة الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر. •
 عقد حلقات نقاش داخل القسم للنظر يف املقررات •
 استباانت على الطالب ملعرفة مرئياهتم حول املقرر  توزيع •
 نهج املقرر.توظيف التقنية املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات امل •



الدراسي   . ش املقرر  املستخدمة يف النشرة وصف  نفسها  ابلطريقة  وصٌف عام  املطلوب هنا  )مالحظة: 
 التعريفية أودليل الربانمج(.  

 وصف عام للمقرر:
اارر  اااول املقا اااريهايتنا ااة تفسا ااان، وكيفيا اااان واملكا ااث الزما اان حيا ااارايهنا ما ااا، وسا ااة، وأنواعها ااادة النظاميا ااف ابلقاعا ، التعريا

وأنواعااه، والقادرة علااى التميياز بااّي احلاق الشخصااي واحلاق العيااين واحلااق ، ومصاادره، حلاق، وأركانااهبياان املااراد ابو 
 األديب.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .40

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس 

 نظرية النظام )القانون(أوال:  

 .تعريف القاعدة النظامية

2 4 

 4 2 أقسامها وخصائصها.

 2 1 تطبيقها.ادرها ونطاق صم

 4 2 تفسريها وإلغاؤها.

 نظرية احلقاثنيًا:  

 تعريف احلق وأقسامه.

2 4 

 2 1 أركان احلق ومصادره.

 2 1 أشخاصه وحمله.

 2 1 استعماله.

 4 2 إثباته وانقضاؤه.

 



   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:   .41
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى قتطبي 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

 ساعتان  ( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعيًا:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة   .42
 

 

ات اتيجيواسرت خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .43
 تدريسها

الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت  حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة 
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.  و تتسق  التقييم: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق  اثنياً  -

تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  - أن  بدقة، وجيب  على قياس وتقومي خمرجات التعلم  تساعد  ها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت 
تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه  عملية  لتشكل معاً  تدريسها  من كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت أن يتض ال يلزمواسرتاتيجيات 

 التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 احملاضرة. - نظرية القانون 1-1

 واملناقشة.احلوار   -
 .  الذهينالعصف   -
استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي  
 والتعاوين.

املناظرات بني  -
 الطالب

االختبارات   -
 التحريرية

األسئلة   -
 الشفوية.

القضااي   -
 العملية.

  نظرية احلق 1-2

1-3    
 املهارات املعرفية 2
2-1 

  املناقشات واألسئلة الشفهية وإعداد استمارة  ❖



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 الطالب يف املقرر.ملتابعة تقدم 
االختبارات ومي  التق ❖ خالل  من  التكويين 

 .التحريرية
النهائي  ❖ االختبار  خالل  من  النهائي  التقومي  

أو  مجاعية  سواءً   ( واحباث  منزلية  واجبات 
 فردية (.

 
2-2    

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
بني اجلانب النظري واجلانب العملي   املواءمة 3-1

 ملفردات املقرر.
 رة.احملاض -
 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي  
 والتعاوين.

املناظرات بني  -
 الطالب

االختبارات   -
 التحريرية

األسئلة   -
 الشفوية.

القضااي   -
 العملية.

ملفات  -
 اإلجناز.

العروض  -
الفردية  

 واجلماعية.
عمليات  -

تقومي 
 األقران.

منتدايت  -
النقاش،  

 واملقابالت.
3-2    

املعلومات واملهارات العددية 4  مهارات االتصال ومهارات تقنية 
االختبارات   - احلوار واملناقشة. -بنهاية تدريس املقرر ينبغي أن يكون الطالب قادرا   4-1



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 على أن:

 يتقن مبادئ االتصال الشفهي والكتايب.
يستخدم مصادر تعلم الكرتونية، ومواقع 

 تعليمية على االنرتنت ذات الصلة ابملقرر.
واملذاكرة  يتواصل مع زمالئه ابملدارسة 

 للمسائل العلمية  
استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم  

(blackboard.) 
 

 العصف الذهين.   -
  استخدام أسلوب -

التعليم اجلماعي  
 والتعاوين.

املناظرات بني  -
 الطالب

 البحوث التطبيقية -
 والتقارير

 التحريرية
األسئلة   -

 الشفوية.
القضااي   -

 .العملية
ملفات  -

 اإلجناز.
العروض  -

الفردية  
 واجلماعية.

عمليات  -
تقومي 

 األقران.
منتدايت  -

النقاش،  
 واملقابالت.

4-2    
 (وجدت احلركية )إناملهارات النفسية   5
- - - -  

 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .44
التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال م ، خطابة، تقدمي مهام 

 شفهي، مالحظة......اخل(
احملدد  األسبوع 

 لتسليمه
التقييم  من  نسبته 

 النهائي
 20 السابع االختبار النصفي 1
 20 طوال الفصل  الواجبات والتكليفات 2
 60 األخري االختبار النهائي 3



 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ط
عليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر  ئة التدريس واهليئة التترتيبات إاتحة أعضاء هي

 مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 م الدراسي.تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية العا .1
 س بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي.و هيئة تدريإلزام كل عض .2
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .3

 مصادر التعل م .سس
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 الكتب املقررة :

أتلياف األساتاذ الادكتور انصار بان  – القسام الثااين –املدخل لدراسة السياسة الشرعية واألنظمة املرعياة  -1
 حممد الغامدي .

 املدخل لدراسة القانون املقارن ابلفقه اإلسالمي، عبدالعزيز عامر. -2
 املراجع األخرى :

 علم القانون والفقه اإلسالمي، مسري عالية.  -3
 احلكم الشرعي والقاعدة القانونية، حممد زكي عبدالرب.  -4
 األلفي. احلق، إبراهيم أبو الليل وحممد جرباملدخل إىل نظرية القانون ونظرية    -5
 املدخل للعلوم القانونية والفقه اإلسالمي، علي منصور  -6

 اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )2

 جملة البحوث الفقهية املعاصرة. .1
 جملة البحوث اإلسالمية. .2
 جملة األصول والنوازل. .3
 نت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:ية ومواقع اإلنرت املواد اإللكرتون .5

 موقع وزارة العدل
 



 واأللوكةوالشبكة الفقهية  ،  اجلمعية العلمية القضائية السعودية

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:.  4

 املوسوعة الفقهية -
 املكتبة الشاملة -
 ميالفقه اإلسالجامع   -
 

 املرافق املطلوبة .شش
بّين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد 

 املقاعد داخل القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 األقصى لكل شعبة. احلد مقعدًا، وهو 30قاعة مزود ة بعدد 

 )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:اين  املب .25

 قاعات دراسية.

 املكتبة .

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:   .26
 املكتبة الشاملة

 الفقه اإلسالميجامع  

خمربية خاصة، فاذكرها، أو  مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات   .27
 أرفق قائمة هبا(:

 بروجكتور.

 حاسب آيل.

 سبورة ذكية.



 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   . ب بب
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ت تت 

 استبياانت تقومي  الطالب للمقرر:

،ابستخدام  ملقرر عن طريق اسرتاتيجية التغذية الراجعةيف تلك االسرتاتيجية يقوم الطالب بتقييم ا
آراء الطالب  حول املقرر و مدي فعالية أسلوب التدريس ،و من املمكن طرح استبياانت ملعرفة   

 هذه االستباانت من خالل املوقع االلكرتوين  لعضو هيئة التدريس أو املوقع االلكرتوين للكلية.

 التقييم الداخلي للمقرر:
يث يفرتض أن املادة أو عن طريق القسم العلمي، ح  أساتذةلتقييم هذه إما عن طريق ملية اتتم ع  .ثثث

عضو هيئة التدريس يف تقدمي املقرر و فعالية األدوات املستخدمة يف  أداء  القسم  يف  الزمالء  يقيَّم 
 تقدميه.

 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ججج
اخلطط و اجلداول يف املقرر أيضا من خالل املراجعة الدورية للمقرر من قبل جلنة لية تقييم  كما تتم عم

 القسم فيما يعرف بسياسة تدوير املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .ححح

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .1

 تشجيع عمليات التعلم الذايت. .2

 تشجيع القراءات اخلارجية.   .3

 املناقشة اجلماعية.  الطالب علىتشجيع   .4

عينة من أعمال الطلبة  .خخخ تدقيق تصحيح  مثل:  الطالب )  إجناز  معايري  من  التحقق  إجراءات 
من   بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلّي، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة 

 الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:



 التدريس داخل القسم.أعضاء هيئة    املقررات بنيتبادل تصحيح   .1

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة . .2

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .3

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ددد

اجملتمع من تطورات وتغريات وإظهار االحتياجات مية وربطها مبا يستجد يف إعادة النظر يف املادة العل
 إلضافات أو تغريات حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 توصيف املقررات الدراسية:  4 /1  /4

 
 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 مصادر االلتزام    اسم املقرر:   

 55016647-2  رمز املقرر:   
 

 

 

 

 

 

 



 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى  إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-13الفصل الدراسي األول  اتريخ التوصيف:

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمةالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ظ
 مصادر االلتزاماسم املقرر الدراسي ورمزه:     .64
  2-55016647 
 ساعتانالساعات املعتمدة:  د عد .65
الدراسي:    .66 املقرر  يقدم ضمنه  الذي  الربامج(  األحوال   –املاجستري    الربانمج )أو 

 الشخصية
 الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه  

 لاألو   العامالسنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:     .67
 ال يوجد  املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: .68
 ال يوجداملتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:     .69
فروع تقدمي   .70 أو  التعليمية:  فرع  للمؤسسة  الرئيس  املقر  إن مل يكن يف  املبىن املقرر، 

 الرئيسي
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: نعم ت التقليديةقاعات احملاضرا .يي
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .كك
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( . لل



    

  النسبة:  ابملراسلة .مم
    

  النسبة:  تذكر أخرى . نن
 

 تعليقات:

 األهداف .ع
 ما هدف املقرر الرئيس؟  -1

 ه والنظام.تعريف الطالب مبصادر احلق الشخصي يف الفق  .1
 ، مقارنة بّي الشريعة واألنظمة، وحتديد املسؤولية العقدية.(أركان وشروط وآاثر)استيعاب عناصر العقد   .2
 بيان حقيقة اإلرادة املنفردة، ودورها يف االلتزامات.  .3
 التفرقة بّي املسؤولية العقدية واملسؤولية التقصريية.    .4

خطط    -2 أي  إبجياز  تنفيذها    -اذكر  وحتسّي  لتط  -يتم  الدراسي.  وير  )مثل املقرر 
لألحباث  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة  مراجع اإلنرتنت،  أو  املعلومات  لتقنية  املتزايد  االستخدام 

 اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 .املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم هبا القسم يف حينها •
 ماتية.واالستفادة من الشبكة املعلو حتديث مصادر التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم،   •
 تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. •
 دراسة الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر. •
 عقد حلقات نقاش داخل القسم للنظر يف املقررات •
 قررتوزيع استباانت على الطالب ملعرفة مرئياهتم حول امل •



 املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر.توظيف التقنية  •

)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف  وصف املقرر الدراسي   . ص 
 النشرة التعريفية أودليل الربانمج(.  

 وصف عام للمقرر:
بيان حقيقة اإلرادة املنفردة، ودورها  و  ،  فقه والنظامصادر احلق الشخصي يف الالتعريف مبيتناول املقرر  
 .يف االلتزامات

 

 تناوهلا:املوضوعات اليت ينبغي   .45

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس 

االلتزام، وبيان خصائصه، وعناصره، ومصادره  6 3 .حتديد معىن 

خه بطالن العقد وفس –أقسامه  –شروطه  –نظرية العقد: أركانه 
 .العقود اإللكرتونية –

3 6 

 6 3 .اإلرادة املنفردة، ودورها يف الفقه والنظام

التعويض   –الفعل الضار  –أنواعها   –املسؤولية التقصريية: أساسها  
 .مسؤولية املتبوع عن أعمال اتبعه –عن الضرر 

3 6 

 4 2 .الفعل النافع: حقيقته، وتطبيقاته، يف الفقه والنظام

 

   ر وتوزيعها:  ساعات املقر إمجايل عدد   .46
دروس   حماضرات 

 إضافية
معامل أو  

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 



الدراسة   .47 الفردي )  -عدد ساعات  هبا  الذايت االضايفالتعلم  يقوم  اليت   أسبوعياً:  الطالب( 
 ساعتان

 
 

للم .48 التعلم  جملاالتخمرجات  وفقاً  اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها   قرر 
 واسرتاتيجيات تدريسها

الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت  حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة 
 لتعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت اأوالً  -
 التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق  اثنياً  -

تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  - أن  بدقة، وجيب  على قياس وتقومي خمرجات التعلم  تساعد  ها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت 
تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه واسرتاتيجيا عملية  لتشكل معاً  تدريسها  ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت ت 

 التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 قوميطرق الت اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 احملاضرة. - وعناصره، ومصادرهمعىن االلتزام، وبيان خصائصه  1-1

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي  
 والتعاوين.

املناظرات بني  -
 الطالب

االختبارات   -
 التحريرية

األسئلة   -
 الشفوية.

القضااي   -
 العملية.

 يف الفقه والنظاماإلرادة املنفردة، ودورها   1-2

1-3    
 املعرفيةاملهارات   2
2-1 

املناقشات واألسئلة الشفهية وإعداد استمارة  ❖
 ملتابعة تقدم الطالب يف املقرر.

االختبارات  ❖ خالل  من  التكويين  التقومي 
 .التحريرية

  



 قوميطرق الت اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

النهائي  ❖ االختبار  خالل  من  النهائي  التقومي  
أو  مجاعية  سواءً   ( واحباث  منزلية  واجبات 

 دية (.فر 
 

2-2    
 العالقات الشخصية وحتمل املسؤوليةمهارات  3
بني اجلانب النظري واجلانب العملي   املواءمة 3-1

 ملفردات املقرر.
 احملاضرة. -
 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي  
 والتعاوين.

املناظرات بني  -
 الطالب

االختبارات   -
 التحريرية

ة  األسئل -
 وية.الشف

القضااي   -
 العملية.

ملفات  -
 اإلجناز.

العروض  -
الفردية  

 واجلماعية.
عمليات  -

تقومي 
 األقران.

منتدايت  -
النقاش،  

 واملقابالت.
3-2    

املعلومات واملهارات العددية 4  مهارات االتصال ومهارات تقنية 
بنهاية تدريس املقرر ينبغي أن يكون الطالب قادرا   4-1

 على أن:

 الشفهي والكتايب.  ئ االتصاليتقن مباد

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
  باستخدام أسلو  -

التعليم اجلماعي  

االختبارات   -
 التحريرية

األسئلة   -
 الشفوية.



 قوميطرق الت اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

يستخدم مصادر تعلم الكرتونية، ومواقع 
 تعليمية على االنرتنت ذات الصلة ابملقرر.

يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة  
 للمسائل العلمية  

استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم  
(blackboard.) 

 

 والتعاوين.
املناظرات بني  -

 الطالب
 البحوث التطبيقية -

 والتقارير

القضااي   -
 العملية.

ملفات  -
 اإلجناز.

العروض  -
الفردية  

 واجلماعية.
عمليات  -

تقومي 
 األقران.

منتدايت  -
النقاش،  

 واملقابالت.
4-2    

 (وجدت نية )إاحلركاملهارات النفسية   5
- - - -  

 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .49
التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي  م مهام 

 شفهي، مالحظة......اخل(
احملدد  األسبوع 

 لتسليمه
التقييم  من  نسبته 

 النهائي
 20 السابع االختبار النصفي 1
 20 طوال الفصل  فاتوالتكلي  الواجبات 2
 60 األخري االختبار النهائي 3
4    
5    
6    



 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ظ

أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل  إاتحة  ترتيبات 
هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل    طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء

 أسبوع(.  
 م الدراسي.تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية العا .1
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .2
 رتوين.إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللك .3

 

 مصادر التعل م .ص ص 
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 السنهوري.مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي، عبدالرزاق  -1
أنور سلطان.  –مصادر االلتزام يف القانون املدين األردين    -2 ابلفقه اإلسالمي،   دراسة مقارنة 
ف–النظرية العامة لاللتزام  -3  رج وجالل علي العدوي.مقارنة بّي القوانّي العربية، توفيق حسن 
 النظرية العامة للموجبات والعقود يف الشريعة اإلسالمية، صبحي حممصاين.  -4

 

 أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:.  2

 جملة البحوث الفقهية املعاصرة. .1
 .العدلجملة   .2
 .قضاءجملة   .3

 التواصل االجتماعي وغريها:  املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع .3
 موقع وزارة العدل

 



 الفقهية واأللوكةوالشبكة  ،  اجلمعية العلمية القضائية السعودية

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:.  4

 املوسوعة الفقهية -
 املكتبة الشاملة -
 الفقه اإلسالميجامع   -
 

 املرافق املطلوبة .ض ض 
واملختربات )أي عدد متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية   بّين 

 املقاعد داخل القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 األقصى لكل شعبة. احلد مقعدًا، وهو 30قاعة مزود ة بعدد 

 مل، وغريها(:ختربات، وقاعات العرض، واملعااملباين )قاعات احملاضرات، وامل .28

 قاعات دراسية.

 املكتبة .

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:   .29
 املكتبة الشاملة

 الفقه اإلسالميجامع  

مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو   .30
 أرفق قائمة هبا(:

 بروجكتور.

 حاسب آيل.

 سبورة ذكية.



 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   .ذذذ
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: . ر رر 

 استبياانت تقومي  الطالب للمقرر:

التغذية الراجعة ،ابستخدام يف تلك االسرتاتيجية يقوم الطالب بتقييم املقرر عن طريق اسرتاتيجية 
آراء الطالب  حول املقرر و مدي فعالية أسلوب التدريس ،و من املمكن طرح استبياانت ملعرفة   

 هذه االستباانت من خالل املوقع االلكرتوين  لعضو هيئة التدريس أو املوقع االلكرتوين للكلية.

 التقييم الداخلي للمقرر:
املادة أو عن طريق القسم العلمي، حيث يفرتض أن يقيَّم    أساتذةريق تتم عملية التقييم هذه إما عن ط  .زز ز

 الزمالء يف القسم أداء عضو هيئة التدريس يف تقدمي املقرر و فعالية األدوات املستخدمة يف تقدميه.
 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .س سس 
املراجعة الدورية للمقرر من قبل جلنة اخلطط و اجلداول يف خالل  كما تتم عملية تقييم املقرر أيضا من  

 القسم فيما يعرف بسياسة تدوير املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .ش شش 

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .1

 تشجيع عمليات التعلم الذايت. .2

 تشجيع القراءات اخلارجية.   .3

 .اجلماعية  املناقشة  الطالب علىتشجيع   .4

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة  .صصص
من   بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلّي، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة 

 الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 القسم.لتدريس داخل أعضاء هيئة اتبادل تصحيح املقررات بني   .1



 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة . .2

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .3

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: . ض ض ض 

ا يف  يستجد  مبا  وربطها  العلمية  املادة  يف  النظر  وإظهار إعادة  وتغريات  تطورات  من  جملتمع 
إلضافات   حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص االحتياجات  تغريات  أو 

 الواحد  

 أخرى  . املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 توصيف املقررات الدراسية:  4 /1  /4

 
 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 األسرةالنوازل يف فقه    اسم املقرر:   

 55016654-2  رمز املقرر:   
 

 

 

  



 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى  إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-13الفصل الدراسي األول  ف:اتريخ التوصي

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمةالقسم:-لكليةا

 

 ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي  .غ
 55016654-2 النوازل يف فقه األسرة  اسم املقرر الدراسي ورمزه:     .71
 ساعتانعتمدة:  اعات املعدد الس .72
الدراسي:    .73 املقرر  يقدم ضمنه  الذي  الربامج(  األحوال   –املاجستري    الربانمج )أو 

 الشخصية
 إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بدالً من 

 ينالثاالعام  السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:     .74
 ال يوجد  املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: .75
 ال يوجداملتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:     .76
فروع تقدمي   .77 أو  التعليمية:  فرع  للمؤسسة  الرئيس  املقر  إن مل يكن يف  املبىن املقرر، 

 الرئيسي
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: نعم تقليديةقاعات احملاضرات ال . سس
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين . عع
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .فف
    



  النسبة:  ابملراسلة .صص
    

  النسبة:  تذكر أخرى . قق
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ف 
 ما هدف املقرر الرئيس؟  -1

ااة  -1 ااام فقهيا ااتنباط أحكا ااب يف اسا ااارات الطالا ااريتنميااة مها ااالل التنظا اان خا اارة، ما ااه األسا ااوازل فقا اان نا ااد ما ااا جيا  ملا
 والتخريج.

واستيعاب الوقائع املستجدة، والبحث عن حلول  ربط الطالب مبصادر فقه األسرة، وتوسعة مداركه يف فهم  -2
 إلشكاالهتا.

 إبراز مواكبة الشريعة اإلسالمية للنوازل، وإظهار عنايتها حبماية كيان األسرة ومتاسك اجملتمع.  -3

يد  املقرر الدراسي.  لتطوير وحتسّي    -يتم تنفيذها   -ر إبجياز أي خطط  ذكا  -2 )مثل االستخدام املتزا
 لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 .املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم هبا القسم يف حينها •
 ماتية.قاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة من الشبكة املعلو لتعلم )كتب، محتديث مصادر ا •
 تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. •
 دراسة الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر. •
 عقد حلقات نقاش داخل القسم للنظر يف املقررات •
 ب ملعرفة مرئياهتم حول املقررت على الطالتوزيع استباان •
 املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر.توظيف التقنية  •

)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف  وصف املقرر الدراسي   . ض 
 النشرة التعريفية أودليل الربانمج(.  



 وصف عام للمقرر:
بنوك احلليب    -التشخيص املبكر قبل الزواجة مجلة من النوازل القضائية يف ابب األسرة، منها:  قرر دراسيتناول امل

املوت الدماغي وآاثره يف إهناء الزواج، ووجوب    -وأطفال األانبيب، واألم البديلةالتلقيح الصناعي،  -والدم والنطف
 العدة، وقسمة الرتكة.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .50
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1  .املنهج الشرعي لالجتهاد يف حكم النوازل املعاصرة 

 2 1 التشخيص املبكر قبل الزواج.

 2 1 اإلثبات اإلليكرتوين يف النكاح, الزواج عرب اإلنرتنت.

 2 1 بنوك احلليب، والدم، والنطف.

 4 2 واألم البديلة. التلقيح الصناعي، وأطفال األانبيب،

 4 2 وآاثره يف إهناء الزواج، ووجوب العدة، وقسمة الرتكة.املوت الدماغي  

التحقاق مان وجاود احلمال، ونوعااه، وعادده، وحالتاه الصاحية، وماا يرتتااب 
 على كل منها.

2 4 

ااا   اااؤدي إىل فسا اااا تا ااااء أهنا ااارر الفقها ااايت قا اااراض الا اااوب واألما اااالج العيا اار عا أثا
 النكاح.

2 4 

 2 1 احلضانة.عصية على الزواج أو ألمراض املستأثر اإلصابة اب

 2 1 التقنية احلديثة وأثرها يف عقد النكاح وتوثيقه.

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:   .51



 حماضرات 
دروس  
 إضافية

معامل أو  
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

الدراسة   .52 هبا  الذايت االضايفالفردي )التعلم    -عدد ساعات  يقوم  اليت   أسبوعياً:  الطالب( 
 ساعتان

 
 

جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .53 وفقاً  للمقرر  التعلم  خمرجات 
 واسرتاتيجيات تدريسها

الواردة يف اإل  طار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة 
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -

على قياس وتقو   : ضع طرق التقييم املناسبة اليتاثلثاً  - تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها تساعد  أن  بدقة، وجيب  مي خمرجات التعلم 
تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جم عملية  لتشكل معاً  تدريسها  االت واسرتاتيجيات 

 التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 احملاضرة. - التشخيص املبكر قبل الزواج 1-1

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي  
 والتعاوين.

املناظرات بني  -
 طالبال

االختبارات   -
 التحريرية

األسئلة   -
 الشفوية.

القضااي   -
 العملية.

 بنوك احلليب، والدم، والنطف. 1-2

 منهج احلكم على النازلة املعاصرة

 منهج االجتهاد يف مسائل املعامالت املعاصرة "املستجدة"

1-3    



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املهارات املعرفية 2
2-1 

استمارة املناقشات واألسئلة الشفهية وإعداد  ❖
 تقدم الطالب يف املقرر.ملتابعة 

االختبارات  ❖ خالل  من  التكويين  التقومي 
 .التحريرية

النهائي  ❖ االختبار  خالل  من  النهائي  التقومي  
أو  مجاعية  سواءً   ( واحباث  منزلية  واجبات 

 فردية (.
 

  

2-2    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
جلانب العملي  بني اجلانب النظري وا املواءمة 3-1

 املقرر.ملفردات 
 احملاضرة. -
 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي  
 والتعاوين.

املناظرات بني  -
 الطالب

االختبارات   -
 التحريرية

األسئلة   -
 الشفوية.

القضااي   -
 العملية.

ملفات  -
 اإلجناز.

العروض  -
الفردية  

 واجلماعية.
عمليات  -

تقومي 
 األقران.

ايت منتد -
النقاش،  

 واملقابالت.
3-2    



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
املعلومات واملهارات العددية 4  مهارات االتصال ومهارات تقنية 
بنهاية تدريس املقرر ينبغي أن يكون الطالب قادرا   4-1

 على أن:

 يتقن مبادئ االتصال الشفهي والكتايب.
الكرتونية، ومواقع يستخدم مصادر تعلم  

 ملقرر.تعليمية على االنرتنت ذات الصلة اب
يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة  

 للمسائل العلمية  
استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم  

(blackboard.) 
 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام   -

أسلوابلتعليم  
 اجلماعي والتعاوين.

املناظرات بني  -
 الطالب

 البحوث التطبيقية -
 والتقارير

االختبارات   -
 ةالتحريري

األسئلة   -
 الشفوية.

القضااي   -
 العملية.

ملفات  -
 اإلجناز.

العروض  -
الفردية  

 واجلماعية.
عمليات  -

تقومي 
 األقران.

منتدايت  -
النقاش،  

 واملقابالت.
4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
- - - -  

 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .54
التقومي املطلوبة )مثا م ابة مقال، خطابة، تقدمي ل: اختبار، مشروع مجاعي، كتمهام 

 شفهي، مالحظة......اخل(
احملدد  األسبوع 

 لتسليمه
التقييم  من  نسبته 

 النهائي
 20 السابع االختبار النصفي 1
 20 الفصل طوال   الواجبات والتكليفات 2



 60 األخري االختبار النهائي 3
4    
5    
6    

 
 طالب ودعمهماإلرشاد األكادميي لل .ع 

أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل  إاتحة  ترتيبات 
طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل  

 أسبوع(.  
 م الدراسي. بداية العاتقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف .1
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .2
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .3

 

 مصادر التعل م .طط
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 كتب الفقه املعتمدة من خمتلف املذاهب. .1
 هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة لإلفتاء يف اململكة العربية السعودية.وث  ى وحبفتاو  .2
 األحوال الشخصية فقهاً وقضاءً، عبدالعزيز عامر. .3
 منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعاصرة للدكتور/ مسفر بن علي القحطاين. .4
 فقه النوازل للدكتور حممد بن حسّي اجليزاين. .5
 ستجدة يف النكاح لبدر بن انصر السبيعيية املالفقهاملسائل   .6
حكم عقد الزواج بواسطة التقنيات املعاصرة ووسائل االتصال املسموعة واملرئية أمنوذجاا  .7

 للدكتور عبدالعزيز بن شاكر الكبيسي.
 أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:.  2



 ة.عاصر جملة البحوث الفقهية امل .1
 جملة البحوث اإلسالمية. .2
 جملة األصول والنوازل. .3
حبوث ندوة )حنو منهج علمي أصيل لدراسة القضااي الفقهية املعاصرة( نظمها مركز التميز البحثي يف  .4

 فقه القضااي املعاصرة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
 عي وغريها:التواصل االجتمااملواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع  .4

 موقع وزارة العدل
 موقع مركز التميز البحثي يف فقه القضااي املعاصرة

 اجلمعية العلمية القضائية السعودية، والشبكة الفقهية واأللوكة

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:.  4

 املوسوعة الفقهية -
 املكتبة الشاملة -
 المياإلس  الفقهجامع   -
 

 املرافق املطلوبة .ظظ
بّين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل 

 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 األقصى لكل شعبة. احلد مقعدًا، وهو 30قاعة مزود ة بعدد 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .31

 قاعات دراسية.

 املكتبة .

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:   .32
 املكتبة الشاملة

 الفقه اإلسالميجامع  



هيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو  مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جت .33
 أرفق قائمة هبا(:

 بروجكتور.

 حاسب آيل.

 سبورة ذكية.
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   .ططط
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: . ظ ظظ 

 استبياانت تقومي  الطالب للمقرر:

غذية الراجعة ،ابستخدام قييم املقرر عن طريق اسرتاتيجية التيف تلك االسرتاتيجية يقوم الطالب بت
آراء الطالب  حول املقرر و مدي فعالية أسلوب التدريس ،و من املمكن طرح استبياانت ملعرفة   

 هذه االستباانت من خالل املوقع االلكرتوين  لعضو هيئة التدريس أو املوقع االلكرتوين للكلية.

 التقييم الداخلي للمقرر:
يث يفرتض أن يقيَّم  املادة أو عن طريق القسم العلمي، ح  أساتذةتتم عملية التقييم هذه إما عن طريق   .ععع

 الزمالء يف القسم أداء عضو هيئة التدريس يف تقدمي املقرر و فعالية األدوات املستخدمة يف تقدميه.

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .غغ غ
اخلطط و اجلداول يف لية تقييم املقرر أيضا من خالل املراجعة الدورية للمقرر من قبل جلنة تم عمكما ت

 القسم فيما يعرف بسياسة تدوير املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .فف ف

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .1

 تشجيع عمليات التعلم الذايت. .2

 ية.  تشجيع القراءات اخلارج .3

 املناقشة اجلماعية.  الطالب علىتشجيع   .4



من   .قق ق التحقق  عينة من أعمال الطلبة إجراءات  تدقيق تصحيح  مثل:  الطالب )  إجناز  معايري 
من   بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلّي، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة 

 الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 قررات بني أعضاء هيئة التدريس داخل القسم.تبادل تصحيح امل .1

 تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة .تبادل   .2

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .3

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: . ك كك

يف النظر  مبا يستجد يف اجملتمع من تطورات وتغريات    إعادة  وربطها  العلمية  وإظهار االحتياجات املادة 
 إلضافات أو تغريات حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 توصيف املقررات الدراسية:  4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 الوصااي واألوقاف  اسم املقرر:  

 55016655-2  رمز املقرر:  
 

 

 

  



 وصيف مقرر دراسيمنوذج ت

 جامعة أم القرى سم املؤسسة التعليمية:ا 1440-3-13الفصل الدراسي األول اتريخ التوصيف:

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمةالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ق 
 55016655-2.  وقافالوصااي واأل. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1 .78
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة:  2 .79
 األحوال الشخصية  –  املاجستري . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .80

 الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه 

 الثاين  العامطى فيه املقرر الدراسي:  . السنة أو املستوى الدراسي الذي يع4 .81
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .82
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .83
 املبىن الرئيسياملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  فرع أو فروع تقدمي . 7 .84

 )اخرت كل ما ينطبق(:منط الدراسة املتبع   .1
التقليدية . رر  %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين . شش

    

وعن طريق اإلنرتنت( . تت   النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي 

    

  النسبة:  ابملراسلة . ثث

    

  النسبة:  تذكر أخرى . خخ
 

 تعليقات:

 

 



 األهداف .ك
 ما هدف املقرر الرئيس؟ .2
 .م أبهم أنواع الوصااي وخاصة املعاصرة منهااإلملا  -1
 ، وكيفية تنفيذها.معرفة الطالب أحكام الوصااي -2
 .تعريف الطالب أبمهية الوقف  -3
 املعاصرة، وتنزيل األحكام الفقهية عليها.أنواع األوقاف  معرفة الطالب  -4
 معرفة الطرق املستجدة يف استثمار أموال الوقف، وبيان احلكم الشرعي هلا.  -5

 

أو مراجع اإلنرتنت،  املقرر الدراسي.  لتطوير وحتسّي   –يتم تنفيذها  –اذكر إبجياز أي خطط  -2 )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات 
 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

للمقرر اليت يقوم هبا القسم يف حينها •  .املراجعة الدورية 
 املعلوماتية.التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة من الشبكة حتديث مصادر  •
 تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. •
 دراسة الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر. •
 عقد حلقات نقاش داخل القسم للنظر يف املقررات •
 انت على الطالب ملعرفة مرئياهتم حول املقررتوزيع استبا •
 التقنية املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر.توظيف   •

 دليل الربانمج(.   )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  .ط
 وصف عام للمقرر:

 تها، و يتحدث عنمشروعي من كمة، واحلمشروعيتهاالوصية، و هذا املقرر موضوع الوصااي: من خالل تعريف  يتناول   -
الوصية   ركنو أركان  و شروط كل  الوصية،  و مقدار  الورثة،  إجازة  واكيفية  ابملنفعة،  ، ويتطرق الوصية ابحلقوق، و لوصية 

 كيفية حساب الوصية.، و لوصيةطرق إثبات ا، و كتابة الوصية، واإلشهاد عليها،  بطالت الوصيةمل
مو  - يتناول  ومشروعيته وأركانه، وشروط كل ركن، وشروط كل ركن، كما  الوقف  تعريف  خالل  من  األوقاف:  ضوع 

عليه، النظر  ، و عمارة الوقفه، و استثمار و زكاة املال املوقوف  ، و املشاعو املنفعة و املنقول  و وقف العقار  و  شروط الواقفنيو 
 من األوقاف.أنواع معاصرة  واحلديث عن  

 

 تناوهلا:املوضوعات اليت ينبغي   .55
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

تعريفها    -1 الوصية –مشروعيتها    –الوصية:  مشروعية   2 1 حكمة 

الوصية لالصيغة    -2 له    –الموصي   –أركان    –الموصي به(    –الموصي 

كل ركن.  شروط 

2 4 

الوصية    -3  2 1الوصية  –الوصية بالمنفعة    –الورثة  كيفية إجازة   –مقدار 



 بالحقوق.  

طررق إثبرات الوصرية  –كتابة الوصية، واإلشرهاد عليهرا -مبطالت الوصية   -4

الوصية.    –  كيفية حساب 

2 4 

 –الواقررف  –أركرران الوقررف لالصرريغة  –مشررروعيته  –الوقررف: تعريفرره  -5

كل ركن  –الموقوف عليه   شروط   الموقوف( 

2 4 

شررروط الررواقفين  –وقررف الحرراكم مررن بيررت المررال  –الوقررف  الرجرروع فرري -6 

مخالفتها.  وحكم 

1 2 

 2 1 وقف المشاع.  –وقف المنفعة   –وقف المنقول    –وقف العقار    -۷  

 2 1 الوقفاستثمار مال    –زكاة المال الموقوف    -۸

الوقف. –عمارة الوقف    -9  2 1 استبدال 

الناظر    -۱۰ لشروط  الوقف  الناظر   –لناظر  أجرة ا  –النظر على   –محاسبة 

 عزل الناظر(  

1 2 

اصوقاف.  -11  2 1 أنواع معاصرة من 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .56
أو   دروس إضافية حماضرات  معامل 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

 ساعتان  ( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً:اإلضايفالذايت  لتعلم الفردي )ا –عدد ساعات الدراسة  .57
 

 

 واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها   .58
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.والً أ -
 التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق اثنياً  -
 خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومياثلثاً  -

 ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه 
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر ات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرج م
 املعرفة 1
االختبارات  - احملاضرة. - التعريف ابلوصااي وما يتعلق هبا - 1-1



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر ات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرج م
 احلوار واملناقشة. - وما يتعلق هبا  ابألوقافالتعريف  - - 1-2

 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب التعليم   -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

 التحريرية
 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

1-3    
 املهارات املعرفية 2
2-1 

تقدم املناقشات   ❖ ملتابعة  استمارة  وإعداد  الشفهية  واألسئلة 
 الطالب يف املقرر.

 .التقومي التكويين من خالل االختبارات التحريرية ❖
م ❖ النهائي  واجبات منزلية التقومي   النهائي  االختبار  خالل  ن 

 واحباث ) سواءً مجاعية أو فردية (.
 

  

2-2    
 املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل   3
 احملاضرة. - املواءمة بني اجلانب النظري واجلانب العملي ملفردات املقرر. 3-1

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب التعليم   -

 ماعي والتعاوين.اجل
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -
 ملفات اإلجناز. -
العروض الفردية  -

 واجلماعية.
عمليات تقومي   -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
3-2    

املعلومات واملهارات العددية 4  مهارات االتصال ومهارات تقنية 
أن يكون الطالب قادرا على أن: 4-1  بنهاية تدريس املقرر ينبغي 

والكتايب.  يتقن مبادئ االتصال الشفهي 
تعلم الكرتونية، ومواقع تعليمية على يستخدم  مصادر 

 االنرتنت ذات الصلة ابملقرر.
 يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية 

عليم استالم الواجبات على نظام إدارة الت

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوابلتعليم   -

 والتعاوين.اجلماعي 
 املناظرات بني الطالب -
 والتقارير البحوث التطبيقية -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -
 ملفات اإلجناز. -
العروض الفردية  -

 واجلماعية.



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر ات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرج م
(blackboard.) 

 
عمليات تقومي   -

 ن.األقرا
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1   

 

 

5-2    
 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .59
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 20 السابع االختبار النصفي 1
 20 طوال الفصل الواجبات والتكليفات 2
 60 األخري االختبار النهائي 3
4    

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .غ 

لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت  ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص  
 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

هيئة التدريس ابلقسم يف بداية العا .1  م الدراسي.تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء 
اإلرشاد األكادمي .2 املكتبية وساعات   ي.إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات 
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .3

 مصادر التعل م .عع 
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

كشاف القناع،   –روضة الطالبني، النووي –القوانني الفقهية، ابن جزي   –الوصية والوقف من: حاشية ابن عابدين  .1
 احمللى، ابن حزم. –البهويت 

 دراسة فقهية قانونية مقارنة، منذر عبدالكرمي القضاة. –الوقف أحكام    .2

 ات املهمة يف الوقف.جمموعة األمرية العنود لدراسة األوقاف وتضم عددا من الدراس-3



 حوكمة الوقف د. عبد احملسن احملرج. .3
 الوقف اإلسالمي. د. منذر قحف .4
 حملات مهمة يف الوصية لسليمان بن جاسر اجلاسر .5
 اد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:أدرج املو  .6
 جملة العدل .1
 جملة القضائية .2
 جملة قضاء .3
 
 اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:املواد   .7

 موقع وزارة العدل
 موقع واقف

 حساب أكادميية الوقف على تويرت وحساب مكتبة الوقف.

 .، والشبكة الفقهية واأللوكةقضائية السعوديةاجلمعية العلمية ال

الربامج احلاسوبية،   .8  الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل 
 املوسوعة الفقهية -
 جامع الفقه اإلسالمي -
 املكتبة الشاملة -

 
 املرافق املطلوبة .غغ 

الدرا القاعات  املرافق مبا يف ذلك حجم  الدراسي من  املقرر  املقاعد داخل القاعات بّين متطلبات  سية واملختربات )أي عدد 
 احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة  

 األقصى لكل شعبة.  احلد  مقعداً، وهو 30قاعة مزود ة بعدد 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .34

 قاعات دراسية.

 املكتبة .

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .35
 املكتبة الشاملة

 الفقه اإلسالميجامع  

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .36

 بروجكتور.



 حاسب آيل.

 سبورة ذكية.
 

 لدراسي وإجراءات تطويره  تقومي املقرر ا .ل لل 
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ممم

تقومي  الطالب للمقرر:  استبياانت 

آراء يف تلك االسرتاتيجية يقوم الطالب بتقييم املقرر عن طريق اسرتاتيجية التغذية الراجعة ،ابستخدام استبياانت ملعرفة  
امل حول  من املمكن طرح هذه االستباانت من خالل املوقع االلكرتوين  الطالب   ،و  التدريس  أسلوب  فعالية  مدي  و  قرر 

 لعضو هيئة التدريس أو املوقع االلكرتوين للكلية.

 التقييم الداخلي للمقرر:
لزمالء يف القسم أداء يث يفرتض أن يقيَّم ااملادة أو عن طريق القسم العلمي، ح  أساتذةتتم عملية التقييم هذه إما عن طريق    . ننن

 عضو هيئة التدريس يف تقدمي املقرر و فعالية األدوات املستخدمة يف تقدميه.
 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ه هه 
م فيما يعرف بسياسة اخلطط و اجلداول يف القسكما تتم عملية تقييم املقرر أيضا من خالل املراجعة الدورية للمقرر من قبل جلنة 

 تدوير املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .ووو

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .1

التعلم الذايت. .2  تشجيع عمليات 

 تشجيع القراءات اخلارجية.   .3

 املناقشة اجلماعية. الطالب علىتشجيع  .4

التحقق من   .ييي الطالب ) مثل: تدقيق تإجراءات  صحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس معايري إجناز 
 مستقلّي، والتبادل بصورة دوريةٍ لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس داخل القسم. .1

 ن خارج اجلامعة .تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس متبادل  .2



 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .3

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .أأأأ

اجملتمع من تطورات   يف  يستجد  مبا  وربطها  العلمية  املادة  يف  النظر  وتغريات وإظهار االحتياجات إلضافات أو تغريات إعادة 
 هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد . حسب

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 توصيف املقررات الدراسية:  4 /1 /4

 
 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 (1فقه األسرة )  اسم املقرر:  

 55016648-2  رمز املقرر:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 منوذج توصيف مقرر دراسي

 م القرىجامعة أ سم املؤسسة التعليمية:ا 1440-3-13الفصل الدراسي األول اتريخ التوصيف:

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمةالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ل 
 55016648-2    .(1فقه األسرة ). اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1 .85
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة:  2 .86
 األحوال الشخصية  –  املاجستري رر الدراسي:  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املق3 .87

 الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه 

 األول  العام. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .88
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .89
 ال يوجدطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  . املت6 .90
 املبىن الرئيسياملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  فرع أو فروع تقدمي . 7 .91

 منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(: .9
التقليدية .ذذ  %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين . ضض

    

وعن طريق اإلنرتنت( . ظظ   النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي 

    

  النسبة:  ابملراسلة.غغ

    

  النسبة:  تذكر أخرى . أأأ
 

 تعليقات:

 

 



 األهداف . م
 ما هدف املقرر الرئيس؟ .10

   دراسة تفصيلية.الطالب أحكام النكاح  ارسةد  -1
 .يف أهم مسائل النكاح املقارنة بني املذاهب الفقهية -2
 ؛ لبيان أحكام الشريعة.مسائل املستجدة يف النكاحلب على إجراء التوصيف الفقهي للتدريب الطا  -3
والصداق والدخول.  -4 املعاصرة املتعلقة ابخلطبة   حتليل بعض القضااي 

 

أو مرااملقرر الدراسي.  لتطوير وحتسّي   –يتم تنفيذها  –اذكر إبجياز أي خطط  -2 جع اإلنرتنت،  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات 
 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 .املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم هبا القسم يف حينها •
من الشبكة املعلو  • التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة   ماتية.حتديث مصادر 
 ات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر.تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملف •
الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر. •  دراسة 
 عقد حلقات نقاش داخل القسم للنظر يف املقررات •
 توزيع استباانت على الطالب ملعرفة مرئياهتم حول املقرر •
 قرر.املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املتوظيف التقنية  •

 دليل الربانمج(.   )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  .ظ
 وصف عام للمقرر:

املقرر - هذا  ابألسرة، من خالل  يتناول  املتعلقة  الفقهية  األحكام  النكاح، وعن   بعض  وبعقد  املتعلقة ابخلطبة،  احلديث عن األحكام 
املتعلقة ابلصداق، واحملرمات من النساءا  .نكاح التحليل وآراء فقهاء املذاهب بشأنه، وعن  ألحكام 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .60
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 2 الهدايا المتبادلة أثناءها.  –أحكامها الشرعية    –الخطبة: مفهومها    .1

كيفية    .2 النكاح:  العقررد  –الخررالف فرري اإلشررهاد  –الخالف فرري الررولي  –انعقاده عقد 

 بعض أنواع اصنكحة.  –توثيق عقود النكاح   –بواسطة أدوات االتصال الحديثة 
4 8 

النساء: هل يعتد بخالف اإلباضية في الجمو بين المرررأة وعمتهررا أو   .3 من  المحرمات 

أثر  –من غير المسلم نكاح المرأة  –لحليبخالتها؟ المحرمات من الرضاع وبنوك ا

 ردة أحد الزوجين على صحة النكاح.

4 8 

المتعلقة بالصداق: المقصود بالدخول في المررهاهب الفقهيررة   .4 مهررر السررر  –اصحكام 

 الصداق المعجل والمؤجل.  –ومهر العلن  
3 6 

 2 1 نكاح التحليل وآراء فقهاء المهاهب بشأنه.  .5
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .61
أو   دروس إضافية حماضرات   اجملموع أخرى تطبيق معامل 



 استديو

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

 ساعتان  أسبوعياً: الطالب( اليت يقوم هبا اإلضايفالذايت  التعلم الفردي ) –عدد ساعات الدراسة  .62
 

 

 واسرتاتيجيات تدريسهاوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار ال .63
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق : ضع اثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه عملية 
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
واحملرمات من ابخلطبة وعقد النكاح ف التعري - 1-1 وأحكامهما 

 النساء.
 احملاضرة. -
 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب التعليم   -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

 األحكام املتعلقة ابلصداق. - 1-2

1-3    
 املعرفيةاملهارات  2
2-1 

تقدم  ❖ ملتابعة  استمارة  وإعداد  الشفهية  واألسئلة  املناقشات 
 الطالب يف املقرر.

 .ين من خالل االختبارات التحريريةالتقومي التكوي ❖
واجبات منزلية  ❖ النهائي  االختبار  خالل  من  النهائي  التقومي  

 واحباث ) سواءً مجاعية أو فردية (.
 

  

2-2    
 لعالقات الشخصية وحتمل املسؤوليةامهارات  3
 احملاضرة. - بني اجلانب النظري واجلانب العملي ملفردات املقرر.  املواءمة 3-1

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب التعليم   -

 اجلماعي والتعاوين.

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 العملية.القضااي  -
 لفات اإلجناز.م -



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
العروض الفردية  - املناظرات بني الطالب -

 واجلماعية.
عمليات تقومي   -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن يكون الطالب قادرا على أن: 4-1  بنهاية تدريس املقرر ينبغي 

والكتايب.يتقن مبادئ االتصال   الشفهي 
تعلم الكرتونية، ومواقع تعليمية على يس تخدم مصادر 

 االنرتنت ذات الصلة ابملقرر.
 يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية 

استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم 
(blackboard.) 

 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
أسلوابلتعليم  استخدام   -

 اجلماعي والتعاوين.
 ملناظرات بني الطالبا -
 والتقارير البحوث التطبيقية -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -
 ملفات اإلجناز. -
العروض الفردية  -

 واجلماعية.
عمليات تقومي   -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
4-2    

 (وجدت النفسية احلركية )إناملهارات  5
5-1   

 

 

5-2    
 
 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .64
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 20 السابع االختبار النصفي 1
 20 صلطوال الف الواجبات والتكليفات 2
 60 األخري االختبار النهائي 3
4    

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . ف



ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت  
 سبوع(.  الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أ

 م الدراسي.تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية العا .1
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .2
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .3

 

 مصادر التعل م .ف ف
 لكتب املقررة املطلوبة:. أدرج ا1

 .املبسوط، السرخسي.1

 الكاساين..بدائع الصنائع،  2

 .الكايف، ابن عبدهللا.3

 .بداية اجملتهد، ابن رشيد.4

 .البيان، العمراين.5

 .مغىن احملتاج، الشربيين.6

 ، ابن قدامة.ينغ.امل7

 .احمللى، ابن حزم .8

 التقارير وغريها(:أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية و  .11
 جملة العدل .1
 جملة القضائية .2
 جملة قضاء .3
 

 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: .12
 موقع وزارة العدل

 .، والشبكة الفقهية واأللوكةاجلمعية العلمية القضائية السعودية

الربامج احلاسوبية، الربجميات، وا .13  ألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل 
 املوسوعة الفقهية -



 اإلسالميجامع الفقه   -
 املكتبة الشاملة -

 
 املرافق املطلوبة .قق 

املقاعد داخل القاعات  الدراسية واملختربات )أي عدد  القاعات  املرافق مبا يف ذلك حجم  الدراسي من  املقرر  بّين متطلبات 
 وغريها(:الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة،  

 األقصى لكل شعبة.احلد  مقعداً، وهو   30قاعة مزود ة بعدد 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .37

 قاعات دراسية.

 املكتبة .

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .38
 املكتبة الشاملة 

 فقه اإلسالميالجامع  

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .39

 بروجكتور.

 حاسب آيل.

 سبورة ذكية.
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   .ب ب بب 
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .تتتت

تقومي  الطالب للمقرر:اس  تبياانت 

آراء يف تلك االسرتاتيجية يقوم الطالب بتقييم املقرر عن طريق اسرتاتيجية التغذية الراجعة ،ابستخدام استبياانت ملعرفة  
من املمكن طرح هذه االستباانت من خالل املوقع االلكرتوين   ،و  التدريس  أسلوب  فعالية  مدي  و  املقرر  حول  الطالب  

 ئة التدريس أو املوقع االلكرتوين للكلية.لعضو هي

 التقييم الداخلي للمقرر:
املادة أو عن طريق القسم العلمي، حيث يفرتض أن يقيَّم الزمالء يف القسم  أساتذةتتم عملية التقييم هذه إما عن طريق    . ثثثث

 أداء عضو هيئة التدريس يف تقدمي املقرر و فعالية األدوات املستخدمة يف تقدميه.



 

 اتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرت  . جج جج 
املراجعة الدورية للمقرر من قبل جلنة اخلطط و اجلداول يف القسم فيما يعرف بسياسة كما تتم عملية تقييم املقرر أيضا من خالل  

 تدوير املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: . حح حح 

 املقرر الدراسي.تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي   .1

التعلم الذايت. .2  تشجيع عمليات 

 تشجيع القراءات اخلارجية.   .3

 املناقشة اجلماعية. الطالب علىتشجيع  .4

الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  . خخ خخ  التحقق من معايري إجناز  إجراءات 
 ت أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلّي، والتبادل بصورة دوريةٍ لتصحيح االختبارا

 أعضاء هيئة التدريس داخل القسم.تبادل تصحيح املقررات بني   .1

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة . .2

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .3

 دى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية مل .دد دد 

العلمية   املادة  يف  النظر  اجملتمع من تطورات وتغريات وإظهار االحتياجات إلضافات أو تغريات إعادة  يف  يستجد  مبا  وربطها 
 حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات
 

 

 

 

  

 



 توصيف املقررات الدراسية:  4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 الرتكاتفقه    اسم املقرر:  

 55016649-2  رمز املقرر:  

 

 

 

 

  



 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى سم املؤسسة التعليمية:ا 1440-3-13الفصل الدراسي األول اتريخ التوصيف:

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمةالقسم:-لكليةا

 

 عنه  التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة .ن
 55016649-2فقه الرتكات.  . اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1 .92
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة:  2 .93
 األحوال الشخصية  –  املاجستري . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .94

 امج(الرب )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه 

 األول  العام. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .95
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .96
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .97
 املبىن الرئيسيمية:  تعلياملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة الفرع أو فروع تقدمي . 7 .98

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

التقليدية . ب بب  %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات 
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين . ججج

    

وعن طريق اإلنرتنت(. دد د   النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي 

    

  النسبة:  ابملراسلة .هه ه

    

  النسبة:  تذكر أخرى . ووو
 

 ت:تعليقا

 

 



 األهداف .ه 
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

الطالب ألحكام اإلرث، وربطها ابلتقنيات احلديثة لتوزيع الرتكات، وما استجد من إشكاالت أمام القضاء. -1  مراجعة 
لدى الطالب متكنه من حساب املواريث بطريقة صحيحة.  -2  تكوين ملكة فقهية 
التقنيات احلديثة اليت تست  -3  خرج األنصباء وتوزع الرتكة بدقة.متكني الطالب من معرفة 
 االطالع على الربامج اإللكرتونية املعاصرة يف قسمة الرتكات. -4

 

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسّي  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط   -2
 اجلديدة يف جمال الدراسة(.    والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث

 .املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم هبا القسم يف حينها •
من الشبكة املعلوماتية. • التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة   حتديث مصادر 
 تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. •
الصعو  •  ابت اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر.دراسة 
 عقد حلقات نقاش داخل القسم للنظر يف املقررات •
 توزيع استباانت على الطالب ملعرفة مرئياهتم حول املقرر •
 توظيف التقنية املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر. •

 دليل الربانمج(.   ٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو)مالحظة: املطلوب هنا وصوصف املقرر الدراسي  .ع
 وصف عام للمقرر:

وموانعه، ويبني املستحقني للمرياث من أصحاب الفروض والعصبات وذوي  يتناول هذا املقرر   - أحكام اإلرث، وأركانه وشروطه وأسبابه 
 األرحام.

األربع وطريقتها، وأتصي امل - النسب  يتناول  لتقدير واالحتياط، سائل وتصحيحها، والعول والرد، ويتحدث عن أبواب التوريث ابكما 
 وعن طريقة قسمة الرتكات.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .65
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 موانعه.  –أسبابه   –شروطه   –أحكام اإلرث: أركانه    .1

 8 4 هوو اصرحام.  –العصبات    –روض  المستحق للميراث: أصحاب الف  .2

 –القاسررم المشررترك اصكبررر  –كيفيررة اسررتخدامها  –النسررب اصربررو: فائرردتها   .3

 المضاعف المشترك البسيط.
1 2 

 6 3 التأصيل والعول والتصحيح، في الرد والتخارج والتناسخ. .4

الخنثررى  –الغرقررى والهرردمى–المفقررود  –التوريث بالتقدير واالحتياط: الحمررل   .5

التقنية الحديثة في الكشف عن الحمل ونوعه، وفي تحديررد نرروع   –المشكل   دور 

 الخنثى المشكل، وفي معرفة الغرقى والهدمى وضحايا الحوادث والكوارث.

4 8 

 2 1 ما ال يقبل القسمة.  –ة  ما يقبل القسم  –قسمة التركات: المراد بها، طريقتها  .6



   

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .66
أو   دروس إضافية حماضرات  معامل 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .67  ساعتان  أسبوعياً:  الطالب( اليت يقوم هبا الذايت 
 

 

 لوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار ا .68
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول أوالً  -
 اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة. : ضعاثنياً  -
بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم اثلثاً  -

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم. عملية
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم  م
 املعرفة 1
 احملاضرة. - أبحكام اإلرث وبيان الوارثني وطرق إرثهم.يف التعر  - 1-1

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب التعليم   -

 اجلماعي والتعاوين.
 الطالباملناظرات بني   -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

 بطريقة حساب املسائل، وقسمة الرتكات.التعريف  - 1-2

1-3    
 املهارات املعرفية 2
2-1 

تقدم  ❖ ملتابعة  استمارة  وإعداد  الشفهية  واألسئلة  املناقشات 
 الطالب يف املقرر.

 .االختبارات التحريريةين من خالل التقومي التكوي ❖
واجبات منزلية  ❖ النهائي  االختبار  خالل  من  النهائي  التقومي  

 واحباث ) سواءً مجاعية أو فردية (.
 

  

2-2    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
االختبارات  - احملاضرة. - بني اجلانب النظري واجلانب العملي ملفردات املقرر.  املواءمة 3-1



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم  م
 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب التعليم   -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

 التحريرية
 األسئلة الشفوية. -
 عملية.القضااي ال -
 ملفات اإلجناز. -
العروض الفردية  -

 واجلماعية.
عمليات تقومي   -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن يكون الطالب قادرا على أن: 4-1  بنهاية تدريس املقرر ينبغي 

والك  تايب.يتقن مبادئ االتصال الشفهي 
تعلم   الكرتونية، ومواقع تعليمية على يستخدم مصادر 

 االنرتنت ذات الصلة ابملقرر.
 يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية 

استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم 
(blackboard.) 

 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوابلتعليم   -

 عاوين.اجلماعي والت
 املناظرات بني الطالب -
 والتقارير البحوث التطبيقية -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -
 ملفات اإلجناز. -
العروض الفردية  -

 واجلماعية.
عمليات تقومي   -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1   

 

 

5-2    
 
 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .69
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 20 السابع االختبار النصفي 1
 20 طوال الفصل والتكليفاتالواجبات   2



 60 األخري االختبار النهائي 3
4    

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ق 

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت  
 يف كل أسبوع(.    الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض

 م الدراسي.تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية العا .1
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .2
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .3

 

 مصادر التعل م .ك ك
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 األستاذ الدكتور انصر بن حممد الغامدي .الكتاب املقرر : اخلالصة يف علم الفرائض ، أتليف 

 املراجع األخرى كثرية : منها 

 .الرحبية، وشروحها.1

اجلليلة يف املباحث الفرضية، عبدالعزيز بن ابز.2  .الفوائد 

 رضية، صاحل الفوزان.التحقيقات املرضية يف املباحث الف3

 .تيسري فقه املواريث، عبدالكرمي الالحم.4

 مدخل حتليلي، رفيق يونس املصري. –الفرائض واملواريث  .علم 5

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

 جملة العدل .1
 جملة القضائية .2
 جملة قضاء .3
 
 ت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتن .2

 موقع وزارة العدل



 .والشبكة الفقهية واأللوكة،  اجلمعية العلمية القضائية السعودية

الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: . 4  مواد تعليمية أخرى مثل 

 املوسوعة الفقهية -
 جامع الفقه اإلسالمي -
 املكتبة الشاملة -

 
 طلوبةاملرافق امل .لل 

املرافق مبا   الدراسي من  املقرر  املقاعد داخل القاعات بّين متطلبات  الدراسية واملختربات )أي عدد  القاعات  يف ذلك حجم 
 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 األقصى لكل شعبة.  احلد  مقعداً، وهو 30قاعة مزود ة بعدد 

 وغريها(:رات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل،  املباين )قاعات احملاض .40

 قاعات دراسية.

 املكتبة .

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .41
 املكتبة الشاملة

 الفقه اإلسالميجامع  

 رها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذك .42

 بروجكتور. .1

 حاسب آيل. .2

 سبورة ذكية. .3
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   .ذذذذ
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .رر رر

تقومي  الطالب للمقرر:  استبياانت 

رتاتيجية التغذية الراجعة ،ابستخدام استبياانت ملعرفة  آراء يف تلك االسرتاتيجية يقوم الطالب بتقييم املقرر عن طريق اس
من املمكن طرح هذه االستباانت من خالل املوقع االلكرتوين   ،و  التدريس  أسلوب  فعالية  مدي  و  املقرر  حول  الطالب  



  للكلية.لعضو هيئة التدريس أو املوقع االلكرتوين

 التقييم الداخلي للمقرر:
املادة أو عن طريق القسم العلمي، حيث يفرتض أن يقيَّم الزمالء يف القسم أداء   أساتذةإما عن طريق    تتم عملية التقييم هذه  . زززز

 عضو هيئة التدريس يف تقدمي املقرر و فعالية األدوات املستخدمة يف تقدميه.
 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: . س س س س 
املراجعة الدورية للمقرر من قبل جلنة اخلطط و اجلداول يف القسم فيما يعرف بسياسة أيضا من خالل    كما تتم عملية تقييم املقرر

 تدوير املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .ش شش ش 

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .1

التعلم الذايت. .2  تشجيع عمليات 

 تشجيع القراءات اخلارجية.   .3

 املناقشة اجلماعية. الطالب علىتشجيع  .4

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .صصصص
 مستقلّي، والتبادل بصورة دوريةٍ لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 اء هيئة التدريس داخل القسم.أعضتبادل تصحيح املقررات بني   .1

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة . .2

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .3

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ض ض ض ض 

العلمية   .3 املادة  يف  النظر  يإعادة  مبا  أو وربطها  إلضافات  االحتياجات  وإظهار  وتغريات  تطورات  من  اجملتمع  يف  ستجد 
 تغريات حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات .4
 

 
 



 توصيف املقررات الدراسية:  4 /1 /4

 
 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 حقوق املرأة والطفل  اسم املقرر:  

 55016657-2  رمز املقرر:  
 

 

 

 

 

  



 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى سم املؤسسة التعليمية:ا 1440-3-13دراسي األولالفصل ال اتريخ التوصيف:

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمةالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه . و
 55016657-2 .حقوق املرأة والطفل. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1 .99
 ساعتانتمدة:  . عدد الساعات املع2 .100
 األحوال الشخصية  –  املاجستري . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .101

 الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه 

 الثاين  العام. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .102
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .103
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .104
 املبىن الرئيسياملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  فرع أو فروع تقدمي . 7 .105
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: نعم التقليدية  قاعات احملاضرات . ز زز
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين . ححح

    

وعن طريق اإلنرتنت( . ططط   النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي 

    

  النسبة:  ابملراسلة . ييي

    

  النسبة:  تذكر أخرى . ككك
 

 تعليقات:

 

 



 األهداف .ي
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 .طورهاوت  موحرايهت رأة والطفلالتعريف حبقوق امل -1
واألنظمة املبنية عليها يف اململكة. -2  اإلملام أبهم احلقوق واحلرايت يف الشريعة اإلسالمية 
واألنظمة.  والطفلاملرأة  دراسة ضماانت   -3  وحرايته يف الشريعة اإلسالمية 
 .ق املرأة والطفل بوجه خاصبوجه عام, وحقو  إبراز احلقوق واحلرايت اليت كفلها النظام األساسي للحكم يف اململكة العربية السعودية  -4

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسّي  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط   -2
 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 .ا القسم يف حينهااملراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم هب •
من الشبكة املعلوماتية.حتديث   • التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة   مصادر 
 تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. •
الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر. •  دراسة 
 للنظر يف املقررات عقد حلقات نقاش داخل القسم •
 استباانت على الطالب ملعرفة مرئياهتم حول املقرر توزيع •
 توظيف التقنية املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر. •

 مج(.  دليل الربان )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  .غ
 للمقرر:وصف عام 

الشخصية  - والسالمة  احلياة  اإلنسان، كحق  وحرايته، ومشروعيتها، يف اإلسالم، واحلديث عن بعض حقوق  االنسان  حبقوق  التعريف 
العمل وعن حقوق املرأة، وحقوق الطفل، ويشري إىل ضماانت حقوق اإلنسان  الفكر وحق  التنقل وحرية  واحلق يف اخلصوصية وحرية 

 قررة.بعض املبادئ املمن خالل 
الدولية حلقوق اإلنسان، وما أقرته من حقوق، وبيان موقف اإلسالم منها.، ويتضمن   - واملنظمات  التعريف ابهليئات  كما يشتمل على 

 كذلك التعريف هبيئة حقوق اإلنسان يف اململكة العربية السعودية، ونشاطها، ودورها يف محاية حقوق اإلنسان.
 

 تناوهلا:بغي  املوضوعات اليت ين .70
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

ومشروعيتها، في اإلسالم.  4 2 التعريف بحقوق االنسان وحرياته، 

 الشرعية وسبل الحفاظ عليها.  الطفلو  حقوق المرأة، 

 التربية والتعليم ...( –النفقة    –الحضانة  –من حقوق الطفل : لحفظ النسب 

 ...( -الحفظ والرعاية   –فقة  من حقوق المرأة: لالن

4 8 

  –مبدأ الفصل بين السلطات  –: مبدأ المشروعية  (  لالمرأة والطفل ضمانات حقوق اإلنسان

 مبدأ اصمر بالمعروف والنهي عن المنكر.–الحماية القضائية 
4 8 

الدولية لحقوق اإلنسان، وما  فيمررا يخرر   أقرته من حقوق، التعريف بالهيئات والمنظمات 

   وبيان موقف اإلسالم منها.  ة والطفل,المرأ
2 4 

 4 2التعريف بهيئة حقوق اإلنسان في المملكة العربية السعودية، ونشاطها، ودورها في حماية 



 .المرأة والطفلحقوق 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .71
 دروس إضافية حماضرات 

أو   معامل 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28     28 س الفعليةساعات التدري
 28     28 الساعات املعتمدة

 

االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .72  ساعتان  أسبوعياً:  الطالب( اليت يقوم هبا الذايت 
 

 

 طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع   .73
 التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت حيدد اجلدول

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 لم املستهدفة.اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التع: ضع اسرتاتيجيات التدريس اثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 م يف كل جمال من جماالت التعلم.مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعل عملية تعلم وتعليم متكاملة،
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 احملاضرة. - عموما، وحقوق املرأة والطفل. اإلنسانحبقوق  التعريف  - 1-1

 .احلوار واملناقشة -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب التعليم   -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

وموقف ، التعريف ابهليئات واملنظمات الدولية حلقوق اإلنسان - 1-2
اإلسالم مما أقرته، والتعريف هبيئة حقوق اإلنسان يف اململكة  

 ربية السعودية.الع

1-3    
 املهارات املعرفية 2
2-1 

تقدم  ❖ ملتابعة  استمارة  وإعداد  الشفهية  واألسئلة  املناقشات 
 الطالب يف املقرر.

 .ين من خالل االختبارات التحريريةالتقومي التكوي ❖
واجبات منزلية التقومي    ❖ النهائي  االختبار  خالل  من  النهائي 

 ة (.واحباث ) سواءً مجاعية أو فردي
 

  

2-2    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
االختبارات  - احملاضرة. - بني اجلانب النظري واجلانب العملي ملفردات املقرر.  املواءمة 3-1



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
أسلوب التعليم  استخدام   -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

 التحريرية
 الشفوية.األسئلة  -
 القضااي العملية. -
 ملفات اإلجناز. -
العروض الفردية  -

 واجلماعية.
عمليات تقومي   -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
3-2    

 املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية  4
أن يكون الطالب قادرا على أن: 4-1  بنهاية تدريس املقرر ينبغي 

والكتايب.يتقن مبادئ   االتصال الشفهي 
تعلم الكرتونية، ومواقع تعليمية على  يستخدم مصادر 

 االنرتنت ذات الصلة ابملقرر.
 يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية 

 االستماع والتواصل  
استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم 

(blackboard.) 
 

 احلوار واملناقشة. -
 ين.  العصف الذه -
التعليم    استخدام أسلوب -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -
 والتقارير البحوث التطبيقية -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -
 ملفات اإلجناز. -
العروض الفردية  -

 واجلماعية.
عمليات تقومي   -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
4-2    

 (وجدت رات النفسية احلركية )إناملها 5
5-1   

 

 

5-2    
 
 
 

 الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل   .74
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 20 السابع لنصفياالختبار ا 1
 20 طوال الفصل الواجبات والتكليفات 2



 60 األخري االختبار النهائي 3
4    

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ك

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت  
 اجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  الذي يتوقع أن يتو 

 م الدراسي.تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية العا .1
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .2
 قع الكلية اإللكرتوين.إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم ومو  .3

 

 مصادر التعل م .م م
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 الشيشاين.حقوق اإلنسان وحرايته األساسية، عبدالوهاب   .1

 حقوق اإلنسان يف اإلسالم، عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي. .2

 حقوق اإلنسان يف اإلسالم، عبدالفتاح عشماوي. .3

 لقادر شيبة احلمد.حقوق املرأة يف اإلسالم، عبد ا

 حقوق الطفل يف املواثيق الدولية واإلقليمية ويف النظام السعودي د.جوهرة العجالن.

 الشريعة اإلسالمية، د عبدالرمحن اللوحيق.حقوق الطفل يف  

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

 جملة العدل .1
 جملة القضائية .2
 جملة قضاء .3
 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 .، والشبكة الفقهية واأللوكةالسعوديةاجلمعية العلمية القضائية 



 موقع هيئة حقوق اإلنسان يف اململكة، وهلا حساب رمسي يف تويرت.

الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطو . 4  اانت املدجمة: مواد تعليمية أخرى مثل 

 املوسوعة الفقهية -
 املكتبة الشاملة -

 
 املرافق املطلوبة . نن

املقرر   املقاعد داخل القاعات بّين متطلبات  الدراسية واملختربات )أي عدد  القاعات  املرافق مبا يف ذلك حجم  الدراسي من 
 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 األقصى لكل شعبة. احلد  مقعداً، وهو  30قاعة مزودة بعدد  

 وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات،   .43

 قاعات دراسية.

 املكتبة .

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .44
 املكتبة الشاملة

 الفقه اإلسالميجامع  

 قائمة هبا(:ددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق مصادر أخرى )ح .45

 بروجكتور.

 حاسب آيل.

 سبورة ذكية.
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   .طططط
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ظظظ ظ

تقومي  الطالب للمقر   ر:استبياانت 

ابستخدام استبياانت ملعرفة آراء   اسرتاتيجية التغذية الراجعة،يف تلك االسرتاتيجية يقوم الطالب بتقييم املقرر عن طريق  
خالل املوقع االلكرتوين   من  االستباانت  هذه  طرح  املمكن  من  ،و  التدريس  أسلوب  فعالية  مدي  و  املقرر  حول  الطالب 

 ين للكلية.لعضو هيئة التدريس أو املوقع االلكرتو 



 التقييم الداخلي للمقرر:
هذه  .ععع ع التقييم  عملية  طريق    تتم  عن  املادة أو عن طريق القسم العلمي، حيث يفرتض أن يقيَّم الزمالء يف القسم   أساتذةإما 

 أداء عضو هيئة التدريس يف تقدمي املقرر وفعالية األدوات املستخدمة يف تقدميه.
 

 دريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية الت .غغغغ
املقرر أيضا من خالل املراجعة الدورية للمقرر من قبل جلنة اخلطط واجلداول يف القسم فيما يعرف بسياسة كما تتم عملية تقييم  

 تدوير املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .فففف

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .1

ال .2  تعلم الذايت.تشجيع عمليات 

 تشجيع القراءات اخلارجية.   .3

 املناقشة اجلماعية. ب علىالطالتشجيع  .4

الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .قققق التحقق من معايري إجناز  إجراءات 
 هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلّي، والتبادل بصورة دوريةٍ لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء  

 املقررات بني أعضاء هيئة التدريس داخل القسم.تبادل تصحيح  .1

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة . .2

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .3

 طيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخ . كك كك 

العل املادة  يف  النظر  اجملتمع من تطورات وتغريات وإظهار االحتياجات إلضافات أو تغريات إعادة  يف  يستجد  مبا  وربطها  مية 
 حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 توصيف املقررات الدراسية:  4 /1 /4

 
 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 (2)  فقه األسرة  :اسم املقرر  

 55016653-2  رمز املقرر:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-13الفصل الدراسي األول اتريخ التوصيف:

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمةالقسم:-لكليةا

 

 عنهالتعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة   .أأ
 55016653-2    .(2فقه األسرة )  ي ورمزه:. اسم املقرر الدراس1 .106
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة:  2 .107
 الدراسات القضائية  –املاجستري   . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .108

 هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل 

 األول  العاماملستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  . السنة أو 4 .109
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .110
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .111
 ياملبىن الرئيساملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  فرع أو فروع تقدمي . 7 .112
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

التقليدية .للل  %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات 
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين . ممم

    

وعن طريق اإلنرتنت( . ننن   النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي 

    

  النسبة:  ابملراسلة . سسس

    

  النسبة:  تذكر أخرى . عع ع
 

 تعليقات:

 

 



 األهداف . بب 
 ا هدف املقرر الرئيس؟م -1

 تعمق الطالب يف معرفة أحكام النكاح, ومقارنتها ابملذاهب الفقهية. .1
 للمسائل املستجدة يف النكاح؛ لبيان أحكام الشريعة فيها.التوصيف الفقهي   إجراء  تدريب الطالب على  .2

  تنمية قدرة الطالب على التعامل مع قضااي األسرة، وإجياد حلول هلا. .3
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسّي  -يتم تنفيذها  -ز أي خطط اذكر إبجيا  -2

 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 .املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم هبا القسم يف حينها •
التعلم )كت • من الشبكة املعلو حتديث مصادر   ماتية.ب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة 
 تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. •
الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر. •  دراسة 
 عقد حلقات نقاش داخل القسم للنظر يف املقررات •
 طالب ملعرفة مرئياهتم حول املقررتوزيع استباانت على ال •
 املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر.توظيف التقنية  •

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(.  وصف املقرر الدراسي  .ف
 وصف عام للمقرر:

املقرر   - هذا  النكاح، وأنواعها، وأحكامها، دراسة مقارنة يف مدوانت الفقه املعتمدة من خمتلف املذاهبيتناول  تدريب ، مع دراسة فرق 
التوصيف   على  احلديثةالطالب  االتصال  عرب وسائل  وصيغه،  النكاح  لفرق  و الفقهي  التعامل مع قضااي ،  الطالب على  تنمية قدرة 

 .األسرة، وإجياد حلول هلا
 

 ينبغي تناوهلا:  املوضوعات اليت .75
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 2 .آاثره  –أحكامه    –تكييفه الشرعي   –اخللع: تعريفه   -1
والبائن    –السين والبدعي  –الطالق: صيغته   -2 التوكيل يف   –الصريح والكناية   –الرجعي 

الطالق    –الطالق   الطالق    –تعليق  إيقاع  الزوجني يف  بوسائل الطالق   –إختالف 
 اإلتصال احلديثة

2 4 

 4 2 كيفيتها.  –شروطها    –الرجعة: مفهومها   -3

 4 2 .االظهار، واآلاثر املرتتبة على كل منهم  –اإليالء   -4

عليه -5 املرتتبة  واآلاثر  البصمة   –اللعان،  بنتائج  اللعان  عن  االستغناء  ميكن  وهل 
 الوراثية؟.

2 4 

 4 2 العدد، واآلاثر املرتتبة عليها. -6
 4 2 مراجعة. -7
 



   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .76
 دروس إضافية حماضرات 

أو   معامل 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28     28 التدريس الفعليةساعات  
 28     28 الساعات املعتمدة

 

االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .77  ساعتان  أسبوعياً:  الطالب( اليت يقوم هبا الذايت 
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .78
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 ملطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب اأوالً  -
 ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها اثنياً  -
قييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تاثلثاً  -

 مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل 
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي ريس للمقرراسرتاتيجيات التد خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 احملاضرة. - بفرق النكاحالتعريف  - 1-1

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب التعليم   -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

 .النكاح وصيغهالتوصيف الفقهي لفرق التطبيق على   - 1-2

1-3    
 املهارات املعرفية 2
2-1 

الشفهية   ❖ واألسئلة  تقدم املناقشات  ملتابعة  استمارة  وإعداد 
 الطالب يف املقرر.

 .ين من خالل االختبارات التحريريةالتقومي التكوي ❖
واجبات منزلية  ❖ النهائي  االختبار  خالل  من  النهائي  التقومي  

 (.  واحباث ) سواءً مجاعية أو فردية
 

  

2-2    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 احملاضرة. - بني اجلانب النظري واجلانب العملي ملفردات املقرر.  املواءمة 3-1

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -

االختبارات  -
 التحريرية

 لشفوية.األسئلة ا -



 طرق التقومي ريس للمقرراسرتاتيجيات التد خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
استخدام أسلوب التعليم   -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

 القضااي العملية. -
 ملفات اإلجناز. -
العروض الفردية  -

 واجلماعية.
عمليات تقومي   -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن يكون الطالب قادرا على أن: 4-1  بنهاية تدريس املقرر ينبغي 

والكتايب.يتقن مبادئ ا  التصال الشفهي 
تعلم   الكرتونية، ومواقع تعليمية على يستخدم مصادر 

 االنرتنت ذات الصلة ابملقرر.
 يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية 

استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم 
(blackboard.) 

 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
تعليم  استخدام أسلوابل -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -
 والتقارير البحوث التطبيقية -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -
 ملفات اإلجناز. -
العروض الفردية  -

 واجلماعية.
عمليات تقومي   -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
4-2    

 (وجدت إناملهارات النفسية احلركية ) 5
 احملاضرات. -  5-1

 .متثيل األدوار بني الطالب -
 

التمرينات   -
 العملية.

االختبارات  -
 الشفوية.

االختبارات  -
 التحريرية.

 املالحظة املباشرة. -
5-2    

 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .79
شفهي، بة، تقدمي مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطا م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 20 السابع االختبار النصفي 1



 20 طوال الفصل الواجبات والتكليفات 2
 60 األخري االختبار النهائي 3
4    
5    
6    

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ل 

تدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت  ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة ال
 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 م الدراسي.تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية العا .1
 ة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي.إلزام كل عضو هيئ .2
 ول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين.اإعالن هذه اجلد .3

 مصادر التعل م . هه 
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 املبسوط، السرخسي. .1
 بدائع الصنائع، الكاساين.  .2
 الكايف، ابن عبدهللا.  .3
 ، ابن رشيد.بداية اجملتهد  .4
 البيان، العمراين.  .5
 مغىن احملتاج، الشربيين.  .6
 املعىن، ابن قدامة.  .7
  .احمللى، ابن حزم  .8

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

 جملة البحوث الفقهية املعاصرة. .1
 جملة البحوث اإلسالمية. .2
 جملة األصول والنوازل. .3
 م2015ة املستحدثة يف واقعنا املعاصر، جامعة اإلمارات املتحدة  حبوث ندوة األنكح .4

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع وزارة العدل
 .واأللوكة  ،والشبكة الفقهية،  اجلمعية العلمية القضائية السعودية

الربامج احلاسوبية،  . 4  الربجميات، واألسطواانت املدجمة: مواد تعليمية أخرى مثل 



 املوسوعة الفقهية -
 معلمة زايد للقواعد األصولية والفقهية -
 املكتبة الشاملة -

 
 املرافق املطلوبة .و و

املرافق مبا يف ذلك حجم   الدراسي من  املقرر  املقاعد داخل القاعات بّين متطلبات  الدراسية واملختربات )أي عدد  القاعات 
 د أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:الدراسية واملختربات، وعد

 األقصى لكل شعبة.  احلد  مقعداً، وهو 30قاعة مزود ة بعدد 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .46

 دراسية.قاعات  

 املكتبة .

 ها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغري   .47
 املكتبة الشاملة

 الفقه اإلسالميجامع  

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .48

 بروجكتور.

 حاسب آيل.

 ذكية.سبورة 
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   .لل لل 
 طالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من ال . مممم

تقومي  الطالب للمقرر:  استبياانت 

استبياانت ملعرفة  آراء يف تلك االسرتاتيجية يقوم الطالب بتقييم املقرر عن طريق اسرتاتيجية التغذية الراجعة ،ابستخدام 
من املمكن طرح هذه االستباانت من خال ،و  التدريس  أسلوب  فعالية  مدي  و  املقرر  حول  ل املوقع االلكرتوين  الطالب  

 لعضو هيئة التدريس أو املوقع االلكرتوين للكلية.

 التقييم الداخلي للمقرر:
ق القسم العلمي، حيث يفرتض أن يقيَّم الزمالء يف القسم أداء تتم عملية التقييم هذه إما عن طريق أستاذ املادة أو عن طري  .ن ننن



 ت املستخدمة يف تقدميه.عضو هيئة التدريس يف تقدمي املقرر و فعالية األدوا
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ه ه هه 

للمقرر من قبل جلنة اخلطط و اجلداول يف القسم فيما يعرف بسياسة كما تتم عملية تقييم املقرر أيضا من خالل املراجعة الدورية  
 تدوير املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .وووو

 م التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي.تشجيع استخدا .1

التعلم الذايت. .2  تشجيع عمليات 

 تشجيع القراءات اخلارجية.   .3

 املناقشة اجلماعية. الطالب علىتشجيع  .4

الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس .يييي التحقق من معايري إجناز  إجراءات 
 ورة دوريةٍ لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلّي، والتبادل بص

 أعضاء هيئة التدريس داخل القسم.تبادل تصحيح املقررات بني   .1

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة . .2

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .3

 التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: ِصف إجراءات .أأأأأ

العلمية   املادة  يف  النظر  اجملتمع من تطورات وتغريات وإظهار االحتياجات إلضافات أو تغريات إعادة  يف  يستجد  مبا  وربطها 
 حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى مماثلة يف جامعاتاملقارنة مبقررات 
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 منوذج

 راسيتوصيف املقرر الد
 

 

 

 قواعد الفقهية القضائيةال  اسم املقرر:  

 55016644-2  رمز املقرر:  
 

 

  



 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-13الفصل الدراسي األول اتريخ التوصيف:

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمةالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه . تت 
 55016644-2    قضائيةالفقهية القواعد  ال:  اسم املقرر الدراسي ورمزه. 1 .113
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة:  2 .114
 الدراسات القضائية  –املاجستري   . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .115

 بكل هذه الربامج(دة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة )يف حال وجود مقرر عام يف ع

 األول  العام. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .116
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .117
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .118
 املبىن الرئيسياملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  دمي فرع أو فروع تق. 7 .119
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

التقليدية . فف ف  %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات 
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين . صصص

    

وعن طريق اإلنرتنت( . قق ق   النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي 

    

  النسبة:  راسلةابمل . ر رر

    

  النسبة:  تذكر أخرى . ششش
 

 تعليقات:

 

 



 األهداف . ثث 
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 .الفقهية القضائية بعلم القواعد الطالبتعريف    .1
 .القضائيةتكوين امللكة الفقهية   .2
 .  القضائيةتدريب الدارس على تطبيقات القواعد  .3
 القضائية .معرفة حدود االستثناء يف القواعد  .4
  ط الفروع الفقهية اليت جدت يف هذا العصر ابلقواعد يف اجملال القضائي .رب .5

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسّي  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط   -2
 سة(.  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدرا

 .املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم هبا القسم يف حينها •
من الشبكة املعلو  • التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة   ماتية.حتديث مصادر 
 تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. •
الصعوابت اليت يواجهها الطال •  ب يف تعلم املقرر.دراسة 
 عقد حلقات نقاش داخل القسم للنظر يف املقررات •
 توزيع استباانت على الطالب ملعرفة مرئياهتم حول املقرر •
 املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر.توظيف التقنية  •

 املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها  وصف املقرر الدراسي  .ق
 وصف عام للمقرر:

القواعد  - أهم  على  واملرور  القضاء،  بباب  املتعلقة  الفقهية  والضوابط  القواعد  أتصيل  يف  العلماء  جهود  معرفة  املقرر  هذا  يتناول 
 م املتعلقة بباب القضاء على وجه اخلصوص.بعض القواعد األصولية على آايت وأحاديث األحكا  والضوابط يف هذا الباب، وتطبيق

 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .80
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 مقدمة خمتصرة عن القواعد من حيث : :أوال

النظرايت والقواعد األصولية التعريف ، الشروط ، الفوائد ، الفرق بينها وبّي 
 والضوابط .

2 4 

ر قواعد فقهية تتعلق أببواب القضاء وتطبيقاهتا ال تقل عن مخس  اثنياً :ذك
 قواعد يف كل ابب :

 الدعوى وأطرافها .

2 4 



 6 3 البينات .

 4 2 احلكم .

 4 2 جملس القضاء .

 6 3 ضماانت التقاضي .

واملقاصدية على مجلة من آايت وأحاديث كتاب تطبيق القواعد األصولية  
 األقضية واألحكام.

2 4 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .81
أو   دروس إضافية حماضرات  معامل 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .82  ساعتان  أسبوعياً:  الطالب( اليت يقوم هبا الذايت 
 

 

 ت التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجا .83
 اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف 

 يف جماالت التعلم املناسبة. : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوبأوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً  املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها: ضع طرق التقييم اثلثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapمنهج املقرر   خريطة

 طرق التقومي مقرراسرتاتيجيات التدريس لل خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 احملاضرة. - وما يتعلق هبا القضائيةالتعريف ابلقواعد   - 1-1

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب التعليم   -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

ن آايت وأحاديث األحكام يف أبواب  التطبيق على مجلة م - 1-2
 فقهية خمتلفة

1-3    
 املهارات املعرفية 2



 طرق التقومي مقرراسرتاتيجيات التدريس لل خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
2-1 

ملتابعة   ❖ استمارة  وإعداد  الشفهية  واألسئلة  تقدم املناقشات 
 الطالب يف املقرر.

 .ين من خالل االختبارات التحريريةالتقومي التكوي ❖
واجبات منزلية ❖ النهائي  االختبار  خالل  من  النهائي   التقومي  

 واحباث ) سواءً مجاعية أو فردية (.
 

  

2-2    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 احملاضرة. - بني اجلانب النظري واجلانب العملي ملفردات املقرر.  املواءمة 3-1

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب التعليم   -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -
 ملفات اإلجناز. -
العروض الفردية  -

 واجلماعية.
عمليات تقومي   -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن يكون ال 4-1  طالب قادرا على أن:بنهاية تدريس املقرر ينبغي 

والكتايب.  يتقن مبادئ االتصال الشفهي 
تعلم   الكرتونية، ومواقع تعليمية على يستخدم مصادر 

 االنرتنت ذات الصلة ابملقرر.
 يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية 

استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم 
(blackboard.) 

 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوابلتعليم   -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -
 والتقارير البحوث التطبيقية -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -
 ملفات اإلجناز. -
العروض الفردية  -

 واجلماعية.
عمليات تقومي   -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 احملاضرات. -  5-1

 .متثيل األدوار بني الطالب -
التمرينات   -

 العملية.



 طرق التقومي مقرراسرتاتيجيات التدريس لل خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
االختبارات  - 

 الشفوية.
االختبارات  -

 التحريرية.
 املالحظة املباشرة. -

5-2    
 
 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .84
شفهي، ار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختب م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 20 السابع االختبار النصفي 1
 20 طوال الفصل الواجبات والتكليفات 2
 60 األخري االختبار النهائي 3
4    
5    
6    

 
 عمهماإلرشاد األكادميي للطالب ود . م

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت  
 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 م الدراسي.العا تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية .1
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .2
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .3

 

 مصادر التعل م .يي
 كتب القواعد الفقهية .

 والنظائر لتاج الدين السبكي . األشباه-1

 للسيوطي .والنظائر  األشباه-2



 والنظائر البن جنم .األشباه -3

 إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك للونشريسي .-4

 قواعد األحكام يف مصاحل األانم عز الدين عبدالسالم .-5

 .قواعد ابن رجب اجلبلي-6

 كتب حديثة :

ور حممد البيايت ,  اسة أتصيلية تطبيقيه مقارنة أتليف القاضي / عبدالغفالقواعد الفقهية يف القضاء در  .1
 مرجع مهم جداً يكون هو الكتاب الرئيسي .

 القواعد الفقهية للدعوى القضائية وتطبيقاهتا يف النظام السعودي د/حسّي بن عبدالعزيز آل الشي  .- .2
 األصول القضائية يف املرافقات الشرعية لعلي قراعة .- .3
 ور يف القواعد بدر الدين الشافعي .املنث- .4
 باحسّي .الة د/ يعقوب  القواعد الفقهي- .5
 موسوعة القواعد للربنو- .6
 براهيم حممد احلريري .إالقواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء يف االسالم د/  .7

 

 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

 البحوث الفقهية املعاصرة.جملة  .1
 جملة البحوث اإلسالمية. .2
 والنوازل.  جملة األصول .3

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع وزارة العدل
 ، والشبكة الفقهية واأللوكةاجلمعية العلمية القضائية السعودية

 الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: مواد تعليمية أخرى مثل  . 4

 املوسوعة الفقهية -
 لمة زايد للقواعد األصولية والفقهيةمع -



 املكتبة الشاملة -

 
 املرافق املطلوبة . أأأ

املقاعد داخل  الدراسية واملختربات )أي عدد  القاعات  املرافق مبا يف ذلك حجم  الدراسي من  املقرر  القاعات بّين متطلبات 
 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 األقصى لكل شعبة.  احلد  مقعداً، وهو 30بعدد قاعة مزود ة 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .49

 قاعات دراسية.

 املكتبة .

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .50
 املكتبة الشاملة

 الفقه اإلسالميجامع  

 رى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخ .51

 بروجكتور.

 حاسب آيل.

 سبورة ذكية.
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   .ب ب ب بب 
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .تتتتت

تقومي  الطالب   للمقرر:استبياانت 

آراء يف تلك االسرتاتيجية يقوم الطالب بتقييم املقرر عن طريق اسرتاتيجية التغذية الراجعة ،ابستخدام استبياانت ملعرفة  
من املمكن طرح هذه االستباانت من خالل املوقع االلكرتوين   ،و  التدريس  أسلوب  فعالية  مدي  و  املقرر  حول  الطالب  

 اللكرتوين للكلية.لعضو هيئة التدريس أو املوقع ا

 التقييم الداخلي للمقرر:
املادة أو عن طريق القسم العلمي، حيث يفرتض أن يقيَّم الزمالء يف القسم  أساتذةتتم عملية التقييم هذه إما عن طريق    . ثثثثث

 أداء عضو هيئة التدريس يف تقدمي املقرر و فعالية األدوات املستخدمة يف تقدميه.



 

 ملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي ع .ج جج جج 
املراجعة الدورية للمقرر من قبل جلنة اخلطط و اجلداول يف القسم فيما يعرف بسياسة كما تتم عملية تقييم املقرر أيضا من خالل  

 تدوير املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .ح حح حح 

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .1

التعلم الذايت.تشجيع  .2  عمليات 

 تشجيع القراءات اخلارجية.   .3

 املناقشة اجلماعية. الطالب علىتشجيع  .4

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .خ خخ خخ 
 مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلّي، والتبادل بصورة دوريةٍ لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات  

 أعضاء هيئة التدريس داخل القسم.تبادل تصحيح املقررات بني   .1

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة . .2

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .3

 اسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدر  .د دد دد 

العلمية   املادة  يف  النظر  اجملتمع من تطورات وتغريات وإظهار االحتياجات إلضافات أو تغريات إعادة  يف  يستجد  مبا  وربطها 
 حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات
 

 

 

 

 

   



 توصيف املقررات الدراسية:  4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 الشريعة  مقاصد  اسم املقرر:  

 55016642-2  رمز املقرر:  
 

 

 

 

  



 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-13الفصل الدراسي األول اتريخ التوصيف:

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمةالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج ج
 55016642-2  .الشريعة  مقاصدسي ورمزه:  . اسم املقرر الدرا1 .120
 .ساعتان. عدد الساعات املعتمدة:  2 .121
 الدراسات القضائية  –املاجستري   . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .122

 الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه 

 األول  العامستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  . السنة أو امل4 .123
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .124
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .125
 املبىن الرئيسياملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  فرع أو فروع تقدمي . 7 .126

 منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(: .1
التقليدية . ت تت  %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين . ث ثث

    

وعن طريق اإلنرتنت( . خخخ   النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي 

    

  النسبة:  ابملراسلة. ذذ ذ

    

  النسبة:  تذكر أخرى . ضضض
 

 تعليقات:

 

 



 األهداف .ح ح
 قرر الرئيس؟ما هدف امل .2
 بناء فكر مشويل حييط ابألهداف العامة لألحكام الشرعية. -1
الشرعية؛ لتوظيفها يف االجتهاد القضائي.  -2  التعرف على املقاصد واحلَِّكمِّ 
 تدريب الطالب على الربط بني مقاصد الشريعة ومسائل األحوال الشخصية.  -3
 تطبيقها يف كل زمان ومكان.  تصاف الشريعة ابلعاملية، وصالحيةاالكشف العلمي عن حقيقة    -4
 الشريعة يف مسائل األحوال الشخصية.إطالع الطالب على أثر مقاصد   -5
الشريعة. -6  متكني الطالب من استنباط األحكام الشرعية املتعلقة ابألحوال الشخصية من خالل إملامه مبقاصد 

أو مراجع اإلنرت)ماملقرر الدراسي.  لتطوير وحتسّي   –يتم تنفيذها  –اذكر إبجياز أي خطط  -2 نت،  ثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات 
 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 .املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم هبا القسم يف حينها •
من الشبكة املعلوما • التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة   تية.حتديث مصادر 
 إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر.تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملفات   •
الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر. •  دراسة 
 عقد حلقات نقاش داخل القسم للنظر يف املقررات •
 توزيع استباانت على الطالب ملعرفة مرئياهتم حول املقرر •
 املقرر.ىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج  توظيف التقنية املعاصرة بش •

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(.  وصف املقرر الدراسي  . ك 
 وصف عام للمقرر:

هذا املقرر وتطبيقهـا علـى  الكليـات لعنايـة بدراسـةا ، مـعد القضـائيالتعرف على املقاصد واحلَِّكمِّ الشرعية؛ لتوظيفها يف االجتها يتناول 
العلمي عن حقيقة  و   ،اجلزئيات  تصاف الشريعة ابلعاملية، وصالحية تطبيقها يف كل زمان ومكان.االكشف 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .85
 ساعات التدريس  عدد األسابيع املوضوعاتقائمة 

 4 2 األقسام. – التاريخ –مدخل لعلم املقاصد: التعريف 

 4 2 املكمالت. –التحسينيات  –احلاجيات  –أنواع املقاصد: الضرورايت 

 4 2 أمهية املقاصد: املواءمة بني ما ثبت ابلشرع وما ثبت ابلعقل.

 4 2 املناكحات. –الشرعية يف: املعامالت تطبيقات مقاصدية على األحكام 

 4 2 القضاء. –عقوابت تطبيقات مقاصدية على األحكام الشرعية يف: ال

 4 2 دراسة مجلة من القواعد األصولية والفقهية، ذات الصلة مبقاصد الشارع.

 4 2 مراجعة.

 



   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .86
 دروس إضافية حماضرات 

أو   معامل 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

 ساعتان  أسبوعياً: الطالب( اليت يقوم هبا اإلضايفالذايت  التعلم الفردي ) –عدد ساعات الدراسة  .87
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .88
 دة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الوار 

 املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً اسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق : ضع طرق التقييم املناثلثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapج املقرر خريطة منه

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 احملاضرة. - أقسامها.و  قاصد الشريعةالتعريف مب - 1-1

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب التعليم   -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

تطبيقات املقاصد على مجلة من األحكام الشرعية، يف  - 1-2
 املعامالت واملناكحات والقضاء.

1-3    
 املهارات املعرفية 2
2-1 

تقدم  ❖ ملتابعة  استمارة  وإعداد  الشفهية  واألسئلة  املناقشات 
 يف املقرر.  الطالب

 .ين من خالل االختبارات التحريريةالتقومي التكوي ❖
واجبات منزلية التقومي    ❖ النهائي  االختبار  خالل  من  النهائي 

 واحباث ) سواءً مجاعية أو فردية (.
 

  

2-2    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 احملاضرة. - ت املقرر.بني اجلانب النظري واجلانب العملي ملفردا  املواءمة 3-1

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
أسلوب التعليم  استخدام   -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

 القضااي العملية. -
 ملفات اإلجناز. -
العروض الفردية  -

 واجلماعية.
عمليات تقومي   -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 الت.واملقاب
3-2    

 املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية  4
أن يكون الطالب قادرا على أن: 4-1  بنهاية تدريس املقرر ينبغي 

والكتايب.  يتقن مبادئ االتصال الشفهي 
تعلم الكرتونية، ومواقع تعليمية على  يستخدم مصادر 

 االنرتنت ذات الصلة ابملقرر.
 مالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية يتواصل مع ز 

استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم 
(blackboard.) 

 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
التعليم    استخدام أسلوب -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -
 والتقارير البحوث التطبيقية -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -
 ملفات اإلجناز. -
العروض الفردية  -

 واجلماعية.
عمليات تقومي   -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 احملاضرات. -  5-1

 .متثيل األدوار بني الطالب -
 

التمرينات   -
 العملية.

االختبارات  -
 الشفوية.

االختبارات  -
 رية.التحري

 املالحظة املباشرة. -
5-2    

 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .89
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
التقييم نسبته من 

 النهائي
 20 السابع االختبار النصفي 1



 20 طوال الفصل الواجبات والتكليفات 2
 60 األخري االختبار النهائي 3
4    
5    
6    

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ن

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت  
 خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  الذي يتوقع أن يتواجد  

 م الدراسي.تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية العا .1
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .2
 الكلية اإللكرتوين.ول يف لوحة إعالانت القسم وموقع اإعالن هذه اجلد .3

 مصادر التعل م .ب بب 
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: .3
بن  .1  عبدالسالم.قواعد األحكام يف مصاحل األانم، عز الدين 
 .املوافقات يف أصول الشريعة، الشاطب  .2

 مقاصد الشريعة، الطاهر بن عاشور.  .3
 مقاصد الشريعة وعالقتها ابألدلة الشرعية، د حممد اليويب .4
 اثرها، أ.د. حسن خطاب.مقاصد النكاح وآ .5
 أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: .4
 الفقهية املعاصرة.جملة البحوث   .5
 جملة البحوث اإلسالمية. .6
 جملة األصول والنوازل. .7
 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: .8

 موقع وزارة العدل
 .واأللوكة  ،، والشبكة الفقهيةة العلمية القضائية السعوديةاجلمعي

 واملقاصد الشرعيةاجلمعية العلمية السعودية لعلم األصول  

الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: .9  مواد تعليمية أخرى مثل 
 املوسوعة الفقهية -
 معلمة زايد للقواعد األصولية والفقهية -



 املكتبة الشاملة -

 
 املرافق املطلوبة .ت تت 

القاعات   املرافق مبا يف ذلك حجم  الدراسي من  املقرر  املقاعد داخل القاعات بّين متطلبات  الدراسية واملختربات )أي عدد 
 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 مقعداً، وهو األقصى لكل شعبة. 30قاعة مزود ة بعدد 

 احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات   .52

 قاعات دراسية.

 املكتبة .

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .53
 املكتبة الشاملة

 الفقه اإلسالميجامع  

 ، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة .54

 بروجكتور.

 حاسب آيل.

 سبورة ذكية.
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   . ذذذذذ
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ررر رر

تقومي  الطالب للمقرر:  استبياانت 

آراء ريق اسرتاتيجية التغذية الراجعة ،ابستخدام استبياانت ملعرفة  يف تلك االسرتاتيجية يقوم الطالب بتقييم املقرر عن ط
من املمكن طرح هذه االستباانت من خالل املوقع االلكرتوين   ،و  التدريس  أسلوب  فعالية  مدي  و  املقرر  حول  الطالب  

 لعضو هيئة التدريس أو املوقع االلكرتوين للكلية.

 التقييم الداخلي للمقرر:
ث يفرتض أن يقيَّم الزمالء يف القسم أداء يم هذه إما عن طريق أستاذ املادة أو عن طريق القسم العلمي، حيتتم عملية التقي  .زز زز ز

 عضو هيئة التدريس يف تقدمي املقرر و فعالية األدوات املستخدمة يف تقدميه.
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: . س س س س س 



اخلطط و اجلداول يف القسم فيما يعرف بسياسة قرر أيضا من خالل املراجعة الدورية للمقرر من قبل جلنة كما تتم عملية تقييم امل
 تدوير املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .ش ش شش ش 

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .1

التعلم الذايت. .2  تشجيع عمليات 

 تشجيع القراءات اخلارجية.   .3

 املناقشة اجلماعية. على الطالبتشجيع  .4

التحقق من   .صصصصص معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء إجراءات 
الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من  هيئة تدريس مستقلّي، والتبادل بصورة دوريةٍ لتصحيح االختبارات أو عينة من 

 مؤسسة أخرى(:

 أعضاء هيئة التدريس داخل القسم.  تبادل تصحيح املقررات بني  .1

 تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة .تبادل  .2

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .3

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: . ضض ض ض ض 

مب وربطها  العلمية  املادة  يف  النظر  اجملتمع من تطورات وتغريات  إعادة  يف  يستجد  وإظهار االحتياجات إلضافات أو تغريات ا 
 حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات
 

 



 
 
 
 
 

 توصيف املقررات الدراسية: 4  /1 /4

 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

البحث العلمي اسم املقرر:  مناهج 

 55016645-2 رمز املقرر:
 

 

 

 

 



 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-13صل الدراسي األولالف اتريخ التوصيف:

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمةالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خ خ
 (55016645-2)مناهج البحث العلمي  . اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1 .127
 ساعتانت املعتمدة:  . عدد الساعا2 .128
 الدراسات القضائية  –املاجستري   . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .129

 هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل 

 ألول، املستوى األولالعام ا. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .130
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .131
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .132
 املبىن الرئيسياملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  فرع أو فروع تقدمي . 7 .133

 ق(:منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطب .1
التقليدية . ظظظ  %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين . غغ غ

    

وعن طريق اإلنرتنت( . أأأأ   النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي 

    

  النسبة:  ابملراسلة . بببب

    

  النسبة:  تذكر أخرى. جججج
 

 تعليقات:

 

 



 األهداف .دد
 ما هدف املقرر الرئيس؟ .2
 .ي السليممعرفة أسس التفكري العلم .1
 التفكري العلمي السليم. خصائصمعرفة   .2
 التفكري العلمي السليم.  خطواتمعرفة   .3
 اإلملام مبناهج البحث العلمي يف جمال األنظمة.  .4
 القدرة على إعداد البحوث املقارنة بني الشريعة واألنظمة. .5

أو مراجع اإلنرتنت،  )مثل ااملقرر الدراسي.  لتطوير وحتسّي   –يتم تنفيذها  –اذكر إبجياز أي خطط  -2 الستخدام املتزايد لتقنية املعلومات 
 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 .املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم هبا القسم يف حينها •
من الشبكة  • التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة   املعلوماتية.حتديث مصادر 
 تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. •
الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر. •  دراسة 
 عقد حلقات نقاش داخل القسم للنظر يف املقررات •
 توزيع استباانت على الطالب ملعرفة مرئياهتم حول املقرر •
 سائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر.التقنية املعاصرة بشىت و توظيف  •

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(.  وصف املقرر الدراسي  .ل
 وصف عام للمقرر:

 األنظمة.التعريف ابلبحث العلمي، وأهدافه، وأمهيته يف جمال 
 صائصه.أسس التفكري العلمي، وخ

البحث العلمي، يف اجملال الشرعي ويف األنظمة.  مصادر 
 كيفية إعداد حبث علمي، وضوابطه.

 استثمار املكتبة االلكرتونية يف البحث عن املراجع. 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .90
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 2 ته يف جمال األنظمة.التعريف ابلبحث العلمي، وأهدافه، وأمهي  -1
 4 2 أسس التفكري العلمي، وخصائصه.  -2
البحث العلمي، يف اجملال الشرعي ويف األنظمة -3  4 2 .مصادر 

 4 2 كيفية إعداد حبث علمي، وضوابطه.  -4
 4 2 .البحث عن املراجعاستثمار املكتبة االلكرتونية يف  -5

 8 4 تقومي حبوث الطالب. -6

 
 
 
 



   د ساعات املقرر وتوزيعها: إمجايل عد .91
 دروس إضافية حماضرات 

أو   معامل 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

 ساعتان  أسبوعياً: الطالب( اليت يقوم هبا اإلضايفالذايت  التعلم الفردي ) –عدد ساعات الدراسة  .92
 

 

 لمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم ل .93
 للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين 

 التعلم املناسبة. : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالتأوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
يات تدريسها لتشكل معاً قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيج: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على اثلثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 لتقوميطرق ا اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 احملاضرة. - .األنظمة جمال يف  وأمهيته وأهدافه،  العلمي،  ابلبحث التعريف - 1-1

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي 
 والتعاوين.

 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

 حبث علمي، وضوابطه. كيفية إعداد - 1-2

1-3    
 املهارات املعرفية 2
2-1 

تقدم  ❖ ملتابعة  استمارة  وإعداد  الشفهية  واألسئلة  املناقشات 
 الطالب يف املقرر.

 .خالل االختبارات التحريريةين من التقومي التكوي ❖
منزلية  ❖ واجبات  النهائي  االختبار  خالل  من  النهائي  التقومي  

 فردية (.  واحباث ) سواءً مجاعية أو
 

  

2-2    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 احملاضرة. - بني اجلانب النظري واجلانب العملي ملفردات املقرر.  املواءمة 3-1

 احلوار واملناقشة. -
االختبارات  -

 التحريرية



 لتقوميطرق ا اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي 
 والتعاوين.

 املناظرات بني الطالب -

 سئلة الشفوية.األ -
 القضااي العملية. -
 ملفات اإلجناز. -
العروض الفردية  -

 واجلماعية.
عمليات تقومي   -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن يكون الطالب قادرا على أن: 4-1  بنهاية تدريس املقرر ينبغي 

والكتايب.يتقن م  بادئ االتصال الشفهي 
تعلم   الكرتونية، ومواقع تعليمية على االنرتنت  يستخدم مصادر 

 ذات الصلة ابملقرر.
 يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية 

 (.blackboardاستالم الواجبات على نظام إدارة التعليم )
 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
سلوابلتعليم  استخدام أ -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -
 البحوث التطبيقية -

 والتقارير

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -
 ملفات اإلجناز. -
العروض الفردية  -

 واجلماعية.
عمليات تقومي   -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
4-2    

 (وجدت ركية )إناملهارات النفسية احل 5
 احملاضرات. -  5-1

متثيل األدوار بني   -
 .الطالب

 

التمرينات   -
 العملية.

االختبارات  -
 الشفوية.

االختبارات  -
 التحريرية.

 املالحظة املباشرة. -
5-2    

 
 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .94
نسبته من التقييم األسبوع احملدد شفهي، ال، خطابة، تقدمي مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مق م



 النهائي لتسليمه مالحظة......اخل(
 20 السابع االختبار النصفي 1
 20 طوال الفصل الواجبات والتكليفات 2
 60 األخري االختبار النهائي 3
4    
5    
6    

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ه 

هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت  ترتيبات إاتحة أعضاء  
 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 م الدراسي.تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية العا .1
 عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي.إلزام كل   .2
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .3

 

 مصادر التعل م .ث ثث 
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: .3
 البحث العلمي حقيقته ومصادره ، د عبدالعزيز الربيعة .1
 يوطي.التعريف آبداب التأليف، الس .2
 مناهج البحث العلمي، عبدالرمحن بدوي. .3
 حتقيق النصوص ونشرها،  عبدالسالم هارون. .4
 البحث القانوين، حسان سلطان وغامن العبيدي وشريف سعيد.  .5
 أساسيات البحث القانوين، أمين سعد سليم.  .6
 ب.أصول البحث العلمي يف علم القانون، أمحد إبراهيم عبدالتوا .7
 غة العربية، أمحد تركي ابشا.الرتقيم وعالماته يف الل .8

   :مث بعد توزيعها على الطالب يستفيد كل طالب يف اجلانب التطبيقي وكتابة التقارير من املراجع التالية 

املتوسعة، مثل: املبسوط للسرخسي احلنفي، واملغين البن قدامة. .4  كتب الفقه 
 السنهوري.كتب  مثل:    كتب القانون،  -ب

 

 ساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:أدرج املواد املرجعية األ .5
 جملة البحوث الفقهية املعاصرة. .10



 جملة البحوث اإلسالمية. .11
 جملة األصول والنوازل. .12
 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: .6

 موقع وزارة العدل
 األلوكة، والشبكة الفقهية و العلمية القضائية السعوديةاجلمعية 

الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: .6  مواد تعليمية أخرى مثل 
 املوسوعة الفقهية -
 املكتبة الشاملة -

 
 املرافق املطلوبة.جج ج

الدراسية   القاعات  املرافق مبا يف ذلك حجم  الدراسي من  املقرر  املقاعد داخل القاعات بّين متطلبات  واملختربات )أي عدد 
 ملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:الدراسية وا

 األقصى لكل شعبة.احلد  مقعداً، وهو   30قاعة مزود ة بعدد 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .55

 قاعات دراسية.

 املكتبة .

 الربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، و   .56
 املكتبة الشاملة

 الفقه اإلسالميجامع  

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .57

 بروجكتور.

 حاسب آيل.

 سبورة ذكية.
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   .ططططط
 الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية   .ظ ظظظ ظ



تقومي  الطالب للمقرر:  استبياانت 

آراء يف تلك االسرتاتيجية يقوم الطالب بتقييم املقرر عن طريق اسرتاتيجية التغذية الراجعة ،ابستخدام استبياانت ملعرفة  
من املمكن طرح هذه اال ،و  التدريس  أسلوب  فعالية  مدي  و  املقرر  حول  ستباانت من خالل املوقع االلكرتوين  الطالب  

 لعضو هيئة التدريس أو املوقع االلكرتوين للكلية.

 التقييم الداخلي للمقرر:
ث يفرتض أن يقيَّم الزمالء يف القسم املادة أو عن طريق القسم العلمي، حي  ة التقييم هذه إما عن طريق أستاذتتم عملي  .عععع ع

 فعالية األدوات املستخدمة يف تقدميه.أداء عضو هيئة التدريس يف تقدمي املقرر و  
 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .غغغغغ
اخلطط و اجلداول يف القسم فيما يعرف بسياسة كما تتم عملية تقييم املقرر أيضا من خالل املراجعة الدورية للمقرر من قبل جلنة 

 تدوير املقررات

 :إجراءات تطوير التدريس . ففففف

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .1

التعلم الذايت. .2  تشجيع عمليات 

 تشجيع القراءات اخلارجية.   .3

 املناقشة اجلماعية. الطالب علىتشجيع  .4

معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من  .ققققق
 ، والتبادل بصورة دوريةٍ لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلّي

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس داخل القسم. .1

 تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة .تبادل  .2

 .املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى   .3
  .ك كك كك 
  .للل لل

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:



اجملتمع من تطورات   يف  يستجد  مبا  وربطها  العلمية  املادة  يف  النظر  وتغريات وإظهار االحتياجات إلضافات أو تغريات إعادة 
 حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى ملقارنة مبقررات مماثلة يف جامعاتا
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ملقررات الدراسية:توصيف ا  4 /1 /4

 
 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 الوالية على النفس واملال  اسم املقرر:  

 55016659-2  :رمز املقرر  

 

 

 

 

  



 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى سم املؤسسة التعليمية:ا 1440-3-13الفصل الدراسي األول اتريخ التوصيف:

 الدراسات القضائية -ات القضائية واألنظمةكلية الدراسالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذذ
 55016659-2.  الوالية على النفس واملال. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1 .134
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة:  2 .135
 األحوال الشخصية  –  املاجستري . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .136

 بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة 

 األول  العام. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .137
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .138
 ال يوجدملقرر )إن وجدت(:  . املتطلبات املتزامنة مع هذا ا6 .139
 املبىن الرئيسياملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  فرع أو فروع تقدمي . 7 .140
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

التقليدية .ددد د  %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات 
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ههه ه

    

وعن طريق اإلنرتنت(تعليم مدمج )تق . وووو   النسبة:  ليدي 

    

  النسبة:  ابملراسلة . زززز

    

  النسبة:  تذكر أخرى. حححح
 

 تعليقات:

 

 



 األهداف .رر
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

1- ( املادة  عليه  نصت  مبا  الطالب  اجلديد )33/4تعريف  الشرعية  املرافعات  نظام  من  هـ(، من اختصاص حماكم األحوال 1435( 
 بعض التصرفات وعزهلم عند االقتضاء.األولياء وتعيني األوصياء واإلذن هلم يف  الشخصية إبقامة 

 التفرقة بني الوالية على النفس والوالية على املال، وأحكام كل منهما.  -2
املتعلقة بدرجات األولياء، وتقدمي بعضهم على بعض، وحتديد سلطتهم يف التصرفات.  -3  اإلملام أبحكام الشريعة اإلسالمية 

 

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسّي  -يتم تنفيذها  -ذكر إبجياز أي خطط ا  -2
 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 .املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم هبا القسم يف حينها •
ا • من الشبكة املعلوماتية.حتديث مصادر   لتعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة 
 تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. •
الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر. •  دراسة 
 عقد حلقات نقاش داخل القسم للنظر يف املقررات •
 ت على الطالب ملعرفة مرئياهتم حول املقررتوزيع استباان •
 توظيف التقنية املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر. •

 دليل الربانمج(.   )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  .م
 وصف عام للمقرر:

والية ، ويتحدث عن أسباهبا  ، وبيانالتمييز بني الوالية وبني النيابةو  ،تعريفهامن خالل الوالية على النفس: ذا املقرر موضوع يتناول ه -
 .على النفس انتهاء الوالية، مث عن  ترتيب األولياء  ، وعنوالية التزويجو الرتبية والتأديب 

يتناول     - الوالية على  كما  وأسباهبا، واحلديث عن    تعريفها،  : من خاللاملالموضوع  أنواعها،  يف   ، وسلطتهويل احملجور عليهموذكر 
 .انتهاء الوالية على املال  ، مث عنال اليتيمملتنمية الويل    ، وعنالتصرفات املالية

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .95
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

تعريفها     النفس:   2 1 .ييز بين الوالية وبين النيابةالتم  –الوالية على 

لالصغر   والعته   –أسبابها:   4 2 اصنوثة(  –الجنون 

 4 2 ترتيب اصولياء –والية التزويج    –والية التربية والتأديب    

النفس  انتهاء الوالية    2 1 .على 

تعريفها     المال:  لقاصرة  –الوالية على   4 2 متعدية( –أنواعها: 

والعته    –غر  : لالصالوالية  أسباب والغفلة( –الجنون   4 2 السفه 

عليهم   التصرفات المالية –ولي المحجور  في  الولي   4 2 سلطة 



مال اليتيم  2 1 .تنمية الولي 

المال  2 1 انتهاء الوالية على 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .96
 دروس إضافية حماضرات 

أو   معامل 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28     28 ات التدريس الفعليةساع
 28     28 الساعات املعتمدة

 

االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .97  ساعتان  أسبوعياً:  الطالب( اليت يقوم هبا الذايت 
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .98
 دد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحي
 املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب أوالً  -
 رجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خماثنياً  -
تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق اثلثاً  -

 رجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خم
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
املتعلقة هبا.التعريف  - 1-1  احملاضرة. - ابلوالية على النفس واألحكام 

 واملناقشة.احلوار   -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب التعليم   -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

املتعلقة هبا  املالالتعريف ابلوالية على   - 1-2  .واألحكام 

1-3    
 املهارات املعرفية 2
2-1 

الش ❖ واألسئلة  تقدم املناقشات  ملتابعة  استمارة  وإعداد  فهية 
 الطالب يف املقرر.

 .ين من خالل االختبارات التحريريةالتقومي التكوي ❖
خالل   ❖ من  النهائي  واجبات منزلية التقومي   النهائي  االختبار 

 واحباث ) سواءً مجاعية أو فردية (.
 

  

2-2    



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 احملاضرة. - بني اجلانب النظري واجلانب العملي ملفردات املقرر.  املواءمة 3-1

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب التعليم   -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -
 ملفات اإلجناز. -
العروض الفردية  -

 واجلماعية.
تقومي    عمليات -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
3-2    

 العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات  4
أن يكون الطالب قادرا على أن: 4-1  بنهاية تدريس املقرر ينبغي 

والكتايب.  يتقن مبادئ االتصال الشفهي 
تعلم الكرتونية، ومواقع تعليمية على  يستخدم مصادر 

 االنرتنت ذات الصلة ابملقرر.
 يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية 

استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم 
(blackboard.) 

 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوابلتعليم   -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -
 والتقارير البحوث التطبيقية -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -
 ملفات اإلجناز. -
العروض الفردية  -

 واجلماعية.
عمليات تقومي   -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1   

 

 

5-2    
 
 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .99
التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي



 20 السابع االختبار النصفي 1
 20 طوال الفصل الواجبات والتكليفات 2
 60 األخري االختبار النهائي 3
4    

 
 رشاد األكادميي للطالب ودعمهماإل . و

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت  
 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 ة التدريس ابلقسم يف بداية العام الدراسي.يئتقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء ه .1
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .2
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .3

 

 مصادر التعل م.حح ح
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

كشاف    –حتفة احملتاج، ابن حجر   –الشرح الكبري، الدردير   –ية: بدائع الصنائع، الكاساين  الكتب اآلت.الوالية يف 1
 القناع، البهويت.

 .الوالية على النفس، حسن الشاذيل.2

 النيابة يف التصرفات القانونية، مجال مرسي بدر. .3

 ريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغ2

 ة العدلجمل
 جملة القضائية

 جملة قضاء
 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع وزارة العدل
 .والشبكة الفقهية واأللوكة،  اجلمعية العلمية القضائية السعودية

الربامج احلاسوبية،  . 4  ة: الربجميات، واألسطواانت املدجممواد تعليمية أخرى مثل 



 املوسوعة الفقهية -
 جامع الفقه اإلسالمي -
 املكتبة الشاملة -

 
 املرافق املطلوبة.خخ خ

املقاعد داخل القاعات  الدراسية واملختربات )أي عدد  القاعات  املرافق مبا يف ذلك حجم  الدراسي من  املقرر  بّين متطلبات 
 احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة  

 األقصى لكل شعبة.  احلد  مقعداً، وهو 30زود ة بعدد قاعة م

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .58

 قاعات دراسية.

 املكتبة .

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .59
 املكتبة الشاملة

 الفقه اإلسالميجامع  

 ادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مص .60

 بروجكتور.

 حاسب آيل.

 سبورة ذكية.
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   . مم مم م
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ن نن نن 

تقومي  ا  لطالب للمقرر:استبياانت 

آراء يف تلك االسرتاتيجية يقوم الطالب بتقييم املقرر عن طريق اسرتاتيجية التغذية الراجعة ،ابستخدام استبياانت ملعرفة  
من املمكن طرح هذه االستباانت من خالل املوقع االلكرتوين   ،و  التدريس  أسلوب  فعالية  مدي  و  املقرر  حول  الطالب  

 وقع االلكرتوين للكلية.لعضو هيئة التدريس أو امل

 التقييم الداخلي للمقرر:



يث يفرتض أن يقيَّم الزمالء يف القسم املادة أو عن طريق القسم العلمي، ح أساتذةتتم عملية التقييم هذه إما عن طريق    . ه ههه ه
 أداء عضو هيئة التدريس يف تقدمي املقرر و فعالية األدوات املستخدمة يف تقدميه.

 

 قومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لت . ووووو
اخلطط و اجلداول يف القسم فيما يعرف بسياسة كما تتم عملية تقييم املقرر أيضا من خالل املراجعة الدورية للمقرر من قبل جلنة 

 تدوير املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .ييييي

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .1

التعلم الذايت. .2  تشجيع عمليات 

 تشجيع القراءات اخلارجية.   .3

 املناقشة اجلماعية. الطالب علىتشجيع  .4

التحقق من معايري إجنا . أأأأأأ الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات  ز 
 اجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلّي، والتبادل بصورة دوريةٍ لتصحيح االختبارات أو عينة من الو 

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس داخل القسم. .1

 املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة .تبادل تصحيح  .2

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .3

 ر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقر  .بببببب

اجملتمع من تطورات وتغريات وإظهار يف  يستجد  مبا  وربطها  العلمية  املادة  يف  النظر  االحتياجات إلضافات أو تغريات   إعادة 
 حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات
 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توصيف املقررات الدراسية:  4 /1  /4

 
 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 دعاوى األسرة  اسم املقرر:   

 55016660-2  رمز املقرر:   
 

 



 توصيف مقرر دراسيمنوذج 

 جامعة أم القرى  إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-13الفصل الدراسي األول  اتريخ التوصيف:

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمةالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .زز 
 55016660-2   دعاوى األسرةقرر الدراسي ورمزه:  اسم امل   .141
 ساعتانعدد الساعات املعتمدة:   .142
الدراسي:    .143 املقرر  ضمنه  يقدم  الذي  الربامج(  )أو   –املاجستري    الربانمج 

 األحوال الشخصية
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 الثاينالعام  ستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  السنة أو امل   .144
 ال يوجد  املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: .145
 ال يوجداملتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:     .146
فروع تقدمي   .147 أو  إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع  املقرر، 

 ئيسياملبىن الر 
 الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:. منط 8

 %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .طططط
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .يييي
    

تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق  . كككك
  اإلنرتنت(

  النسبة:



    

  النسبة:  ابملراسلة . للل ل
    

  النسبة:  تذكر أخرى . مممم
 

 تعليقات:

 

 األهداف .سس 
 ر الرئيس؟ما هدف املقر   -1

 التعريف بدعاوى األسرة.   -1
 .تنمية مهارات وملكة الطالب يف دراسة دعاوى األسرة -۲
 احاطة الطالب أبمهية دراسة أحكام دعوى األسرة. -3
 .بناء الشخصية القضائية عند الطالب -4
خطط    -2 أي  إبجياز  تنفيذها    -اذكر  وحتسّي    -يتم  الدراسي.  لتطوير  )مثل املقرر 

ا لألحباث االستخدام  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة  مراجع اإلنرتنت،  أو  املعلومات  لتقنية  ملتزايد 
 اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 .املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم هبا القسم يف حينها •
 حتديث مصادر التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة من الشبكة املعلوماتية. •
 قع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر.تفعيل موا •
 دراسة الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر. •
 عقد حلقات نقاش داخل القسم للنظر يف املقررات •
 توزيع استباانت على الطالب ملعرفة مرئياهتم حول املقرر •



 ستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر.توظيف التقنية املعاصرة بشىت وسائلها لال •

)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف وصف املقرر الدراسي  .ن
 النشرة التعريفية أودليل الربانمج(.  

 وصف عام للمقرر:
اارر  اارةيتناااول املقا اام دعاااوى األسا ااذي حيكا ااائي الا ااف ابلنظااام القضا ااراءات ، وإالتعريا اارةإجا اااوى األسا ااام  قامااة دعا أما

 (.ية وبيان التطبيق العملي يف احملاكم املختصةدراسة أهم دعاوى األسرة )دراسة فقهختصة، و احملاكم امل
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .100

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس 

 4 2 التعريف ابلدعوى القضائية، وبيان مشروعيتها
 2 1 ة .األحوال الشخصيحاكم التعريف مب

 2 1 األسرةالتعريف ابلنظام القضائي الذي حيكم دعاوى  
 4 2 اجراءات اقامة دعاوى األسرة أمام احملاكم املختصة.

التطبيق  وبيان  فقهية  )دراسة  األسرة  دعاوى  أهم  يف  دراسة 
 :العملي يف احملاكم املختصة (

 وى طلب نكاح لعدم وجود ويل أو لعضل االولياء.دع
 دعوى النشوز.
 دعوى النفقة.

 دعوی اثبات النسب. 
 دعوى اخللع.  

 ضانة.  احلدعوی  
 رث وقسمة الرتكاتإدعوى استحقاق  

8 16 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:   .101
 اجملموع أخرى تطبيق معامل أو  دروس   حماضرات 



 استديو إضافية
 28     28 ساعات التدريس الفعلية

 28     28 الساعات املعتمدة
 

 أسبوعياً: الطالب( اليت يقوم هبا الذايت االضايفالفردي )التعلم    -عدد ساعات الدراسة   .102
 ساعتان

 
 

خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها   .103
 واسرتاتيجيات تدريسها

الواردة يف اإل  طار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة 
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -

على قياس    : ضع طرق التقييم املناسبة اليتاثلثاً  - تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها تساعد  أن  بدقة، وجيب  وتقومي خمرجات التعلم 
تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جم عملية  لتشكل معاً  تدريسها  االت واسرتاتيجيات 

 التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 احملاضرة. - التعريف ابلدعوى القضائية 1-1

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي  
 والتعاوين.

املناظرات بني  -
 البالط

االختبارات   -
 التحريرية

األسئلة   -
 الشفوية.

القضااي   -
 العملية.

  دراسة أهم دعاوى األسرة فقهاً ونظاماً  1-2

1-3    
 املهارات املعرفية 2



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
2-1 

املناقشات واألسئلة الشفهية وإعداد استمارة  ❖
 ملتابعة تقدم الطالب يف املقرر.

االختبارات التقومي   ❖ خالل  من  التكويين 
 .التحريرية

النهائي  ❖ االختبار  خالل  من  النهائي  التقومي  
أو  مجاعية  سواءً   ( واحباث  منزلية  واجبات 

 فردية (.
 

  

2-2    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
بني اجلانب النظري واجلانب العملي   املواءمة 3-1

 ملفردات املقرر.
 احملاضرة. -
 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
دام أسلوب  استخ -

التعليم اجلماعي  
 والتعاوين.

املناظرات بني  -
 الطالب

االختبارات   -
 التحريرية

األسئلة   -
 الشفوية.

القضااي   -
 العملية.

ملفات  -
 اإلجناز.

العروض  -
الفردية  

 واجلماعية.
عمليات  -

تقومي 
 األقران.

منتدايت  -
النقاش،  

 واملقابالت.
3-2    

املعلومات وا 4  ملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية 



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
بنهاية تدريس املقرر ينبغي أن يكون الطالب قادرا   4-1

 على أن:

 يتقن مبادئ االتصال الشفهي والكتايب.
الكرتونية، ومواقع تعليمية  يستخدم مصادر تعلم  

 على االنرتنت ذات الصلة ابملقرر.
يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل 

 العلمية  
ت على نظام إدارة التعليم  استالم الواجبا

(blackboard.) 
 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام   -

أسلوابلتعليم  
 اجلماعي والتعاوين.

املناظرات بني  -
 الطالب

 البحوث التطبيقية -
 والتقارير

االختبارات   -
 التحريرية

األسئلة   -
 الشفوية.

القضااي   -
 العملية.

ملفات  -
 اإلجناز.

العروض  -
الفردية  

 واجلماعية.
عمليات  -

تقومي 
 األقران.

منتدايت  -
النقاش،  

 واملقابالت.
4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
- - - -  

 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .104
التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي  م مهام 

 شفهي، مالحظة......اخل(
احملدد األس بوع 

 لتسليمه
التقييم  من  نسبته 

 النهائي
 20 السابع االختبار النصفي 1
 20 الفصل طوال   الواجبات والتكليفات 2



 60 األخري االختبار النهائي 3
4    
5    
6    

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ي

أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات وا إاتحة  إلرشاد األكادميي اخلاص لكل ترتيبات 
طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل  

 أسبوع(.  
 م الدراسي.تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية العا .1
 وساعات اإلرشاد األكادميي. إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية .2
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .3

 

 مصادر التعل م .ددد
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 .الكتب الفقهية املعتمدة يف املذاهب الفقهية  -1
 .نظام املرافعات الشرعية  -2
 قهية تطبقيه مقرونة ابألنظمة القضائية ابململكة, د. عدانن الدقيالن.الدعوى القضائية يف الفقه اإلسالمي دراسة ف  -3
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

 جملة البحوث الفقهية املعاصرة.
 اإلسالمية.جملة البحوث 

 جملة األصول والنوازل.
 التواصل االجتماعي وغريها:  . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع3



 موقع وزارة العدل

 اجلمعية العلمية القضائية السعودية،  

 رابطة الفرضيّي العرب  

 تطبيق حساب املواريث الصادر عن شركة حرف

 الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل  .  4

 املوسوعة الفقهية -
 املكتبة الشاملة -
 الفقه اإلسالميجامع   -
 

 املرافق املطلوبة .ذذذ
بّين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:املقاعد داخل القاعات الدراسية 
 شعبة.األقصى لكل احلد مقعدًا، وهو  30قاعة مزود ة بعدد 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .61

 قاعات دراسية.

 املكتبة .

 الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات   .62
 املكتبة الشاملة

 الفقه اإلسالميجامع  

 جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو  مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل .63
 أرفق قائمة هبا(:



 بروجكتور.

 حاسب آيل.

 سبورة ذكية.
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   .تتتت تت
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ث ثث ث ثث 

 استبياانت تقومي  الطالب للمقرر:

ب بتقييم املقرر عن طريق اسرتاتيجية التغذية الراجعة ،ابستخدام يف تلك االسرتاتيجية يقوم الطال
آراء الطالب  حول املقرر و مدي فعالية أسلوب التدريس ،و من املمكن طرح استبياانت ملعرفة   

 هذه االستباانت من خالل املوقع االلكرتوين  لعضو هيئة التدريس أو املوقع االلكرتوين للكلية.

 رر:التقييم الداخلي للمق
يث املادة أو عن طريق القسم العلمي، ح أساتذةتتم عملية التقييم هذه إما عن طريق   .جججججج

األدوات  فعالية  و  املقرر  تقدمي  يف  التدريس  هيئة  عضو  أداء  القسم  يف  الزمالء  يقيَّم  أن  يفرتض 
 املستخدمة يف تقدميه.

 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: . حححححح
اخلطط و اجلداول يف كما تتم عملية تقييم املقرر أيضا من خالل املراجعة الدورية للمقرر من قبل جلنة 

 القسم فيما يعرف بسياسة تدوير املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: . خخخخخخ

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .1

 تشجيع عمليات التعلم الذايت. .2

 خلارجية.  تشجيع القراءات ا .3



 املناقشة اجلماعية.  الطالب علىتشجيع   .4

معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة إجراءات التحقق من   . دددددد
من   بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلّي، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة 

 الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 ادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس داخل القسم.تب .1

 تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة .تبادل   .2

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .3

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: . ذذذذذذ

ا يف  النظر  وتغريات  إعادة  تطورات  من  اجملتمع  يف  يستجد  مبا  وربطها  العلمية  وإظهار ملادة 
االحتياجات إلضافات أو تغريات حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص 

 الواحد .

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 توصيف املقررات الدراسية:  4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 منازعات دعاوى تقسيم الرتكات  اسم املقرر:  

 55016662-2  رمز املقرر:  
 

 

 

 

 

 

 

 



 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-13الفصل الدراسي األول اتريخ التوصيف:

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمةالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .شش
 2-55016662  .منازعات دعاوى تقسيم الرتكات. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1 .148
 .ساعتان. عدد الساعات املعتمدة:  2 .149
 الدراسات القضائية  –املاجستري   . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .150

 قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد 

 األول  العامو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  . السنة أ4 .151
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .152
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .153
 يسياملبىن الرئاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  فرع أو فروع تقدمي . 7 .154
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

التقليدية . نننن  %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات 
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين . سسسس

    

وعن طريق اإلنرتنت( .ععع ع   النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي 

    

  النسبة:  ابملراسلة .ففف ف

    

  النسبة:  تذكر أخرى . صصصص
 

 تعليقات:

 

 



 األهداف .ص ص 
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 تنمية ملكة الطالب يف حصر موجودات الرتكة، وكيفية تقسيمها. .1

 التعرف على آليات قسمة الرتكة يف احلقوق واملنافع.  .2

 اإلملام مبنازعات الورثة؛ للتوفيق بينهم ومحاية األموال يف اجملتمع.  .3

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، الدراسي.  املقررلتطوير وحتسّي  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط   -2
 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 .املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم هبا القسم يف حينها •
من الش • التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة   املعلوماتية.بكة حتديث مصادر 
 تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. •
الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر. •  دراسة 
 عقد حلقات نقاش داخل القسم للنظر يف املقررات •
 توزيع استباانت على الطالب ملعرفة مرئياهتم حول املقرر •
 عاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر.امل توظيف التقنية •

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(.  وصف املقرر الدراسي  .ه
 وصف عام للمقرر:

اإلملــام و  ،رف علــى آليـات قسـمة الرتكــة يف احلقـوق واملنـافعالتعـو  ،حصـر موجـودات الرتكــة، وكيفيـة تقسـيمها طــرقيتنـاول هـذا املقـرر 
األموال يف اجملتمع.مبنازعات الورثة؛   للتوفيق بينهم ومحاية 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .105
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

التكييف    –مشروعيتها من الكتاب والسنة واإلمجاع    –القسمة: تعريفها  
 شرعي للقسمة، واآلاثر املرتتبة على اخلالف يف تكييفها.ال

2 4 

إفراز  أقسام   قسمة  تعديل    –القسمة:  رد    –قسمة  قسمة   –قسمة 
 –قسمة اجلمع    –قسمة اإلجبار وشروطها لدى الفقهاء    –الرتاضي  

 قسمة التفريق.

2 4 

فيه   يشرتط  وما  القاسم  القسمة:  له وشروطه    –مقومات   –املقسوم 
 .والشروط اخلاصة بهاملقسوم  

2 4 

 4 2 ق، واملنافع، وكيفية ذلك.قسمة احلقو   –قسمة األعيان للعقار املنقول  

 4 2مااا يطاارأ  –اساتقالل كاال واحااد بنصايبه  –آاثر القسامة: لاازوم القساامة 



 التحكيم والتخارج والصلح، وأثرها يف تصفية الرتكة.  –على القسمة  

واحمل املالية  احليل  مستجدة:  التكافلي على   –اسبية  منازعات  التلمّي 
 .املنسوبة للمورثالطعن يف احملررات    –احلياة  

2 4 

ذمة املورث   بدية يف  املطالبة  مستجدة:  ظهور دين على   –منازعات 
تصفيتها   بعد  إجازة   –الرتكة  دون  الرتكة  يف  الورثة  بعض  تصرف 

 اآلخرين.

2 4 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .106
 دروس إضافية حماضرات 

أو   معامل 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .107  ساعتان  أسبوعياً:  الطالب( اليت يقوم هبا الذايت 
 

 

 واسرتاتيجيات تدريسهاهالت واتساقها مع طرق قياسها  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤ  .108
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.ات التدريس اليت تناسب طرق : ضع اسرتاتيجياثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.يم متكاملة، مع مالحظة أنه عملية تعلم وتعل
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 احملاضرة. - لرتكات وأنواعها.قسمة االتعريف ب - 1-1

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب التعليم   -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

 دراسة مجلة من منازعات الرتكات. - 1-2

1-3    
 املهارات املعرفية 2
2-1 

تقدم ات  املناقش ❖ ملتابعة  استمارة  وإعداد  الشفهية  واألسئلة 
 الطالب يف املقرر.

  



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 .ين من خالل االختبارات التحريريةالتقومي التكوي ❖
واجبات منزلية  ❖ النهائي  االختبار  خالل  من  النهائي  التقومي  

 واحباث ) سواءً مجاعية أو فردية (.
 

2-2    
 املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل  3
 احملاضرة. - بني اجلانب النظري واجلانب العملي ملفردات املقرر.  املواءمة 3-1

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب التعليم   -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -
 ملفات اإلجناز. -
العروض الفردية  -

 جلماعية.وا
عمليات تقومي   -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن يكون الطالب قادرا على أن: 4-1  بنهاية تدريس املقرر ينبغي 

والكتايب.  يتقن مبادئ االتصال الشفهي 
تعلم الكرتونية، وموايستخدم  قع تعليمية على مصادر 

 االنرتنت ذات الصلة ابملقرر.
 يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية 

استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم 
(blackboard.) 

 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوابلتعليم   -

 والتعاوين.اجلماعي 
 املناظرات بني الطالب -
 والتقارير بيقيةالبحوث التط -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -
 ملفات اإلجناز. -
العروض الفردية  -

 واجلماعية.
عمليات تقومي   -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 احملاضرات. -  5-1

 .متثيل األدوار بني الطالب -
 

رينات  التم -
 العملية.

االختبارات  -
 الشفوية.

االختبارات  -



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 التحريرية.

 املالحظة املباشرة. -
5-2    

 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .109
تقدمي شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
سبته من التقييم ن

 النهائي
 20 السابع االختبار النصفي 1
 20 طوال الفصل الواجبات والتكليفات 2
 60 األخري االختبار النهائي 3
4    
5    

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .أأ

طالب )مع ذكر مقدار الوقت    ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل
 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 م الدراسي.تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية العا .1
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .2
 ول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين.اإعالن هذه اجلد .3

 مصادر التعل م .ر رر
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

هناية احملتاج، الرملي  –شرح اخلرشي على خمتصر خليل   –أبواب القسمة، يف الكتب اآلتية: حاشية ابن عابدين   .1
 اإلنصاف، املرداوي. –

 ة الرتكات، عبدالعزيز بن حممد الزيد.رؤية جديدة لتطوير قسم  .2

 دعاوى الرتكات وتطبيقاهتها يف احملاكم الشرعية والنظامية، أمحد عبدالعزيز جرب.  .3

 والتقارير وغريها(:  . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية2

 جملة البحوث الفقهية املعاصرة.
 جملة البحوث اإلسالمية.

 .جملة األصول والنوازل



 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع وزارة العدل
 .واأللوكة  ،والشبكة الفقهيةاجلمعية العلمية القضائية السعودية،  

الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: . 4  مواد تعليمية أخرى مثل 

 املوسوعة الفقهية -
 د للقواعد األصولية والفقهيةمعلمة زاي -
 املكتبة الشاملة -

 
 املرافق املطلوبة .ز زز

الدراسية واملختربات )أي عدد   القاعات  املرافق مبا يف ذلك حجم  الدراسي من  املقرر  املقاعد داخل القاعات بّين متطلبات 
 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 األقصى لكل شعبة. احلد  مقعداً، وهو 30قاعة مزود ة بعدد  

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .64

 قاعات دراسية.

 املكتبة .

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .65
 املكتبة الشاملة

 الفقه اإلسالميجامع  

 ها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حدد .66

 سبورة ذكية.  حاسب آيل.  بروجكتور.
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   .رررر رر
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .زززز زز

تقومي  الطالب للمقرر:  استبياانت 

يف تلك االسرتاتيجية يقوم الطالب بتقييم املقرر عن طريق اسرتاتيجية التغذية الراجعة ،ابستخدام استبياانت ملعرفة  آراء 
من املمكن طرح هذه االستباانت من خالل املوقع االلكرتوين   ،و  التدريس  أسلوب  فعالية  مدي  و  املقرر  حول  الطالب  



  للكلية.ينلعضو هيئة التدريس أو املوقع االلكرتو 

 التقييم الداخلي للمقرر:
طريق    . سسسسسس عن  إما  هذه  التقييم  عملية  يقيَّم   أساتذةتتم  أن  يفرتض  حيث  العلمي،  القسم  طريق  عن  أو  املادة 

 الزمالء يف القسم أداء عضو هيئة التدريس يف تقدمي املقرر و فعالية األدوات املستخدمة يف تقدميه.
 

 تدريس من قبل األستاذ أو القسم:عملية الاسرتاتيجيات أخرى لتقومي  .ش ش ش شش ش 
كما تتم عملية تقييم املقرر أيضا من خالل املراجعة الدورية للمقرر من قبل جلنة اخلطط و اجلداول يف القسم فيما يعرف بسياسة 

 تدوير املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .صصصصصص

 الدراسي.تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر    .1

 التعلم الذايت.  تشجيع عمليات .2

 تشجيع القراءات اخلارجية.   .3

 املناقشة اجلماعية. الطالب علىتشجيع  .4

الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  التحقق من معايري إجناز  إجراءات 
 اء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضمستقلّي، والتبادل بصورة دوريةٍ لتصحيح  

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس داخل القسم. .1

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة . .2

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .3

 لتخطيط لتطويره:للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي واِصف إجراءات التخطيط   .ض ضض ض ض ض 

إلضافات أو  االحتياجات  وإظهار  وتغريات  تطورات  من  اجملتمع  يف  يستجد  مبا  وربطها  العلمية  املادة  يف  النظر  إعادة 
 تغريات حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى مماثلة يف جامعاتاملقارنة مبقررات 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية: اسم 1440-3-13الدراسي األول الفصل اتريخ التوصيف:

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمة القسم: - لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ض ض 
 4-55016663  يبحثمشروع الال:  . اسم املقرر الدراسي ورمزه1 .155
 أربع  عتمدة:. عدد الساعات امل2 .156
 قضاء األحوال الشخصية  –املاجستري   . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .157

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 ابعاملستوى الر . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .158
 مجيع مقررات الربانمج لبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. املتط5 .159
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .160

 
 األهداف

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 تدريب الطالب على الرجوع إىل مصادر ومراجع التخصص واإلفادة منها. .1
 البحث التكميلي.بحث على تطبيق ما درسه الطالب يف قاعة ال .2
 إعطاء الطالب فرصة التعامل مع الوقائع القضائية، واحلكم عليها. .3

  تنمية ملكة الطالب يف مقارنة اآلراء، والرتجيح بينها..  4

 
   )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(.وصف املقرر الدراسي   .و

 وصف عام للمقرر:

 أستاذ املقرر واملشرف عليه.  خيتار الطالب موضوعاً للبحث يف التخصص الدقيق، حتت إشراف  .1
 يلتزم الطالب ابلتشكيالت اليت وردت يف الئحة الدراسات العليا من حيث الرتتيب والتنظيم.  .2
 اليت وافق عليها القسم .طة  اخلمفردات  ابملوضوع و يلتزم الطالب    .3



 الب خبطة ومنهج البحث العلمي املعتمدة من جملسي القسم والكلية .يلتزم الط .4
 ( .  100سلم الطالب حبثه ويناقشه فيه مشرفه ، ويرصد له الدرجة املستحقة من )ي  .5

 

 مصادر التعلنم .سسس
 التعريف آبداب التلليف، السيوطي. .1
 مناهج البحث العلمي، عبدالرمحن بدوي. .2
 رون.حتقيق النصوص ونشرها،  عبدالسالم ها  .3
 البحث القانوين، حسان سلطان وغامن العبيدي وشريف سعيد. .4
 أساسيات البحث القانوين، أمين سعد سليم.  .5
 أصول البحث العلمي يف علم القانون، أمحد إبراهيم عبدالتواب.  .6
 الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية، أمحد تركي ابشا.  .7

 

 

 انتهى 


