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   اخلطة الدراسية:  2 /1 /4
 

 ع املقررو ن اسم املقرر رمز املقرر املستوى
املتطلب  
 السابقة

 الساعات احملتسبة
 نظري( -عملي -)معتمدة 

 املستوى األول

 نظري -2 ال يوجد مقرر اجباري أصول الفقه 2-55016681

 عملي( 1نظري 1) -2 ال يوجد مقرر اجباري المرافعات الشرعية 2-55016682

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري المدخل إلى القضاء اإلداري 2-55016683

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري القرارات اإلدارية 2-55016684

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري التنظيم القضائي 2-55016685

 عملي( 1نظري 1) -2 ال يوجد مقرر اجباري مناهج البحث العلمي 2-55016686

 املستوى الثاين

 نظري-2 ال يوجد جبارير امقر  طرق اإلثبات اإلداري 2-55016687

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري الوظيفة العامة 2-55016688

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري قضاء اإللغاء 2-55016689

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري المرفق العام 2-55016690

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري قضاء التعويض  2-55016691

 الثالث  املستوى

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري التحكيم يف المنازعات اإلدارية 2-55016692

 عملي( 1نظري 1) -2 ال يوجد مقرر اجباري المرافعات أمام ديوان المظالم 2-55016693

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري قضاء التأديب 2-55016694

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري العقود اإلدارية 2-55016695

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري الضبط اإلداري 2-55016696

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري قضائيةال الفقهية قواعدال 2-55016697

 املستوى الرابع

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري اإلدارة العامة 2-55016698

 عملي( 1نظري 1) -2 ال يوجد ياجبار مقرر  اإلثبات بالقرائن المعاصرة 2-55016699

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري القضائية اإلداريةاألحكام  2-55016700

 عملي - 4 ال يوجد مقرر اجباري البحث التكميلي 2-55016701

  املزيد من املستوايت حسب احلاجة أدرج



 4/ 1/ 4  توصيف املقررات الدراسية:
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 أصول الفقه  اسم املقرر:  

 55016681-2  رمز املقرر:  
 

 

 

 

 

 

 

 



 سيمنوذج توصيف مقرر درا

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

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمة القسم: - لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ

 55016681-2     أصول الفقه. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1 .1
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة:  2 .2
 الدراسات القضائية  –املاجستري   . 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  العامالدراسي:    . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر4 .4
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .5
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .6
 املبىن الرئيسياملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  فرع أو فروع تقدمي . 7 .7

 ينطبق(: . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما8

التقليدية . أ  %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات 
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين . ب
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .د
    

   النسبة:  تذكر أخرى .ه

 تعليقات:

 

 
 األهداف .ب 



 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 تنباط األحكام.ة الشريعة يف اسربط الطالب أبدل .1
 تنمية مدارك الطالب يف معرفة أسباب اختالف الفقهاء.   .2
 التوصل بدراسة أصول الفقه إىل كيفية االجتهاد القضائي.   .3

  

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

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

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

أسباب االختالف بني العلماء .  -  يسعى هذا املقرر إىل ربط الطالب ابألدلة الشرعية من حيثية كوهنا موردا لألحكام القضائية ، ومعرفة 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

ةةةةاهج  .1 ةةةةه، ومنة ةةةه، وتدوينة ةةةةول الفقة ةةةةوة أصة ةةةن نشة ةةةةرة عة ةةةة ةتعة مقدمة
   ونقض دعاوى جتديدهالتوليف فيه، 
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ةةةرعي  .2 ةةةم الشة ةةةةي  –احلكة ةةةم التكليفة ةةةةام احلكة ةةةةم  –أقسة ةةةام احلكة أقسة
 الوضعي.
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  –س  القيا  –اإلمجاع    –السنة    –األدلة الشرعية: الكتاب  ة  3
 العرف.  –سد الذرائع    –االستعالح    –االستحسان  

4 8 



 

 مناذج تطبيقية.  –أقسامها    –الدالالت: أنواعها   -1
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية حماضرات 

أو   معامل 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3  ساعتان  ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت 
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .4
 الوطين للمؤهالتالواردة يف اإلطار  ت خمرجات التعلم اخلمسةحيدد اجلدول التايل جماال

 : 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 ةرجات التعلم املستهدفةاثنياً  -
عاً تساعد على قياس وتقومي ةرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق ةرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل م: ضع طرق التقييم املناسبة اليت اثلثاً  -

 من جماالت التعلم. عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر ةرجات تعلم يف كل جمال
 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.   -
م  استخدام أسلوب التعلي -

 والتعاوين.اجلماعي 
 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 
 الطالب يف املقرر.

 .ين من خالل االختبارات التحريريةالتكويمي  التقو  ❖
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    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 ة.احملاضر  - املوائمة بني اجلانب النظري واجلانب العملي ملفردات املقرر. 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    

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

والكتايب. .1  يتقن مبادئ االتصال الشفهي 
تعلم الكرتونية، ومواقع تعليمية على  .2 يستخدم مصادر 

 ابملقرر.االنرتنت ذات الصلة  
 املذاكرة للمسائل العلمية يتواصل مع زمالئه ابملدارسة و  .3
 االستماع والتواصل   .4
استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم  .5

(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
أن يكون الطالب : 5-1  بنهاية تدريس املقرر ينبغي 

 ابلقواعد األصولية املقاصدية.  لديه إملام .1
 قواعد على النصوص.على تطبيق اللديه القدرة   .2
استنباط احلكم من الدليل . .3  يتصور كيفية 
 يعرف مآخذ األئمة وأصوهلم. .4

 

 احملاضرات. -
 .متثيل األدوار بني الطالب -

 

التمرينات   -
 العملية.

االختبارات  -
 الشفوية.

االختبارات  -
 التحريرية.

 املالحظة املباشرة. -
5-2    

 



 
 

 فصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل ال .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 الواجبات والتكليفات 2
 60 األخري االختبار النهائي 3
4    
5    
6    

 
 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(.  

 العام الدراسي.ى أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية قسم الطالب علتقسيم رئيس ال .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

 

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

 
 

 



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

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

 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. 3

 امللتقيات العلمية مثل: ملتقى أهل احلديث، والشبكة الفقهية واأللوكة

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

 املوسوعة الفقهية -
 والفقهية  وليةاألصمعلمة زايد للقواعد   -
 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(:

 شعبة.قصى لكل احلد األمقعد   30قاعة مزود ة بعدد 

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

 قاعات دراسية. .1

 املكتبة . .2

 معادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 

 كرها، أو أرفق قائمة هبا(:معادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات ةربية خاصة، فاذ  .3

 بروجكتور. .1

 حاسب آيل. .2

 سبورة ذكية. .3
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز



 اسرتاتيجيات احلعول على التغذية الراجعة من الطالب خبعوص فعالية التدريس: .س 

تقومي  الطالب للمقرر:  استبياانت 

آراء سرتاتيجية التغذية الراجعة ،ابستخدام استبياانت ملعرفة  يف تلك االسرتاتيجية يقوم الطالب بتقييم املقرر عن طريق ا
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:
يث يفرتض أن يقيَّم الزمالء يف القسم أداء املادة أو عن طريق القسم العلمي، حه إما عن طريق أستاذة  تتم عملية التقييم هذ  . ش

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

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ص
اخلطط و اجلداول يف القسم فيما يعرف بسياسة لدورية للمقرر من قبل جلنة ر أيضا من خالل املراجعة اكما تتم عملية تقييم املقر 

 تدوير املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .ض 

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .1

التعلم الذايت. .2  تشجيع عمليات 

 تشجيع القراءات اخلارجية.   .3

 اعية.ي املناقشة اجلمتشجيع الطالب عل .4

التحقق من   .ط الطالب ) مثل: تدقيق تعحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات  معايري إجناز 
 مستقلّي، والتبادل بعورة دوريةٍ لتعحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 .ضاء هيئة التدريس داخل القسمتبادل تصحيح املقررات بني أع .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: .ظ

مبا   .1 وربطها  العلمية  املادة  يف  النظر  وتغريات  إعادة  تطورات  من  اجملتمع  يف  إلضافات أو يستجد  االحتياجات  وإظهار 



 تغريات حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات .2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 4/ 1/ 4  توصيف املقررات الدراسية  : 

 
لبرامج الدراسات العلياتوصيف مقرر دراسي    

 

 

   ةاإلداريحكام القضائية األم املقرر: سا

 55016700-2رمز املقرر : 

 



 دراسي منوذج توصيف مقرر

 

 هـ1/4/1440: جامعة أم القرى .                                                تاريخ التقرير :  املؤسسة التعليمية

 : كلية الدراسات القضائية واألنظمة / قسم الدراسات القضائية الكلية/القسم

 : عنه أ ( تحديد المقرر والمعلومات العامة 

 (55016700-2.  رمزه : )ة  اإلداري حكام القضائيةاأل : المقرر اسم –1

 ساعتان أسبوعيًَّا .:  دةالمعتم الساعات  –2

  الماجستير يف القضاء اإلداري . : ضمنها المقرر تقديم يتم ي الت الربامج أو الربنامج –3

 حسب الجدول الدراسي . : اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس  المقرر -4

 الفصل الدراسي الرابع .  : السنة التي سيتم تقديم هذه المقرر فيهالمستوى أو  -5

 . يوجدال  : المقرر)إن وجدت( االمتطلبات المسبقة لهذ -6

 ال يوجد . : المقرر)إن وجدت( االمتطلبات المصاحبة لهذ -7

المبنى  : مكان تدريس المقرر إن لم يكن يف المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية -8

 الرئيسي للكلية .

 نمط الدراسة المتبع : -9

  %100 –النسبة  -قاعات المحاضرات التقليدية   -أ



 :ب ( األهداف 

 ئيسة :أهداف المقرر الر 

 التعريف باألحكام القضائية اإلدارية . -1

 بيان شروط صحة األحكام القضائية .  -2

 بيان حجيَّة األحكام القضائية اإلدارية .  -3

 بيان أحكام تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية .  -4

 أنواع االعرتاض على األحكام القضائية اإلدارية .  -5

 نقض األحكام القضائية اإلدارية واستئنافها .  -6

  :تنفيذها يف الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر التي يمكن طط  الخ

 . االطالع على مواقع الجهات العدلية يف المملكة على شبكة المعلومات .1  

صة يف القضاء عمومًا ، والقضاء اإلداري خصوصًا .2   . االستفادة من المواقع المتخصِّ

 المظالم يف المملكة . ة الصادرة عن ديوان . االستفادة من المدونات القضائي3 

 

المطلوب هنا وصف الموضوعات التي تدرس :  : )مالحظةالدراسي  ف المقرريصتوج ( 

 يف المقرر (  

 : وشمولها بحثها المطلوب المواضيع – 1

 دي .كل ما يتعلَّق بوالية المظالم يف اإلسالم ، مع التطبيق على القضاء اإلداريِّ يف النظام السعو



ساعات  عدد األسابيع ات املقرروضوعقائمة مب
 التدريس

 ساعتان 1  حكام القضائية اإلدارية وبيان الفرق بينها وبين ما يشبهها .األالتعريف ب  -1

 ساعتان 1 أنواع األحكام القضائية اإلدارية وحاالتها . -2

 ساعتان 1 .إصدار األحكام القضائية اإلدارية واألسباب التي تبنى عليها -3

 ساعتان 1 شروط صحة األحكام القضائية اإلدارية .  -4

 ساعات 4 2 حجيَّة األحكام القضائية اإلدارية وآثارها .  -5

 تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية ؛ حاالته وشروطه وأحكامه . -6

 النظر يف قرارات اللجان شبه القضائية. تنفيذ األحكام األجنبية

 ساعتان 4 2

 ساعتان 1 استئناف األحكام القضائية اإلدارية ؛ حاالته وأحكامه . -7

 ساعتان 1 أسباب الطعن يف األحكام القضائية اإلدارية وحاالته .  -8

 ساعتان 1 بطالن األحكام القضائية اإلدارية وأسباب نقضها .  -9

 (:  سيدرافصل  التدريس لكل   ساعات إجمالي عدد)الدراسي   المقرر مكونات – 2

 المجموع  أخرى عملي معامل إضافيةدروس  اتمحاضر 



 ساعتان  : متوقعة من الطلبة  يف األسبوعبحثية ساعات  – 3

ر وفقًا لإلطار الوطني للمؤهالت : – 4  مخرجات التعلم للمقرَّ

ر إلى تخريج الطالب 1) اإلداري  المتعلقة لمهارات القضاء العارف والمتقن ( يهدف المقرَّ

بإصدار األحكام القضائية اإلدارية ، وأنواعها ، وأحكامها ، وتنفيذها وحجيَّتها ، واستئنافها 

والطعن فيها ، وأسباب بطالنها ونقضها  يف القضاء اإلداري  يف الفقه اإلسالمي ، وموازنتها 

ر .ل الواقع التطلسعودي الذي يمث  بما يجري عليه العمل يف النظام ا  بيقي للمقرَّ

 : المعرفة -أ

 : وصف المعرفة التي سيتم اكتساهبا يف المقرر -1

ر هي :   المعارف التي سيتم اكتساهبا من خالل المقرَّ

 تعريف الحكم القضائي اإلداري وأنواعه .  -

 األسباب التي تبنى عليها األحكام القضائية اإلدارية .  -

 ة اإلدارية . شروط إصدار األحكام القضائي -

 حجيَّة األحكام القضائية اإلدارية . -

 أسباب الطعن يف األحكام القضائية اإلدارية واستئنافها .  -

 أسباب بطالن األحكام القضائية اإلدارية ونقضها .  -

 :واإللمام هبا  رف التطوير تلك المع المقرر تدريسسرتاتيجيات ا -2

 المحاضرات التدريسية . -

 28 --- --- --- --- 28 الساعات المعتمدة



 قبل الطالب .التحضير المسبق من  -

 الحوار والمناقشة . -

 المناظرات بين الطالب . -

 :لدى الطالب  المكتسبة رف االمعقياس مستوى طرق  -3

 األسئلة والمناقشات الشفهيَّة . - 

 األبحاث المختلفة . -       

 أوراق العمل . -       

 ملفات اإلنجاز . -       

 االختبارات التحريرية المختلفة . -       

 

 :المطلوب تطويرها  اإلدراكية –المهارات المعرفية  -ب

ر إلى تنمية المهارات المعرفية واإلدراكية التالية : (1  يهدف تدريس المقرَّ

المختلفة عند أهل العلم يف التعريف بالحكم القضائي اإلداري ، وبيان فقهها إدراك المفاهيم  -

 وأحكامها الشرعية والنظامية )التطبيقية( .

 نمية المعلومات القضائية واإلداريَّة لدى الطالب .طريقة تالوعي ب -

ف على طريقة بحث مسائل فقه القضاء اإلداري  من مصادرها الشرعيَّة والنظاميَّ  -  ةالتعرُّ

 المعتمدة .

 : اإلدراكية-اسرتاتيجيات التعلم المستخدمة يف تطوير المهارات المعرفية (2



اإلرشاد والتوجيه لمصادر التعلُّم المختلفة  –نظامي البناء الفقهي وال –التواصل مع الطالب 

ر .  يف المقرَّ

 : اإلدراكية المكتسبة -طرق تقييم المهارات المعرفية (3

 المختلفة أثناء المحاضرات التي من خاللها يمكن معرفة تقدم الطالب يف المقرر .نقاشات ال -   

 ات والمعارف التي أتقنها الطالب .عقد اختبار أعمال سنة من خالله يمكن معرفة المهار -   

 االختبار النهائي الذي يمثِّل التقويم النهائي للطالب يف المقرر . -       

 : اآلخرين  والمسئوليةمهارات العالقات مع  -ج

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة على تحمل المسئولية  •

 المطلوب تطويرها :

ر بالجانب اربط الجانب النظري  لعملي والتطبيقي ، مع خالل االستفادة من المعلومات للمقرَّ

 العلمية .والمهارات والمصادر التي تلقاها الطالب يف بناء شخصيَّته 

 اسرتاتيجيات التعليم المستخدمة يف تطوير هذه المهارات والقدرات : •

 المحاضرات واأللقاء . -

 العصف الذهني للطالب . -

 لفة .ع المعلومات المختاالستفادة من مواق -

ر المختلفة . -  االستفادة من مراجع ومصادر المقرَّ

        العالقات الشخصية وقدرهتم على تحمل المسئولية :طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات 

ر ومنهجه . -    التكليف بأبحاث وأوراق عمل يف مفردات المقرَّ



 االختبارات الشفهية . -

  ة .ت التحريرياالختبارا -        

ر .  : مهارات االتصال ، وتقنية المعلومات، والمهارات الحسابية )العددية( -د  ال يحتاجها المقرَّ

ر . : المهارات الحركية  )إن كانت مطلوبة( -هـ  ليست مطلوبة يف المقرَّ

 :من معارف ومهارات متنوعة  خالل الفصل الدراسيجدول قياس ما اكتسبه الطالب -5

، أو مشروع  : مقالة، أو اختبار قصير مثال )نوع التقويم  يم والتق

 فصلي... الخ(جماعي، أو اختبار 

نسبة  المحدد لهاألسبوع 

الدرجة 

من 

يم والتق

 النهائي

 %20 7 اختبار فصلي تحريري 1

 %10 طوال المحاضرات المناقشات الشفوية والمشاركات 2

 %10 حاضراتطوال الم الواجبات والتكليفات والحضور 3

 %60 األخير  االختبار النهائي  4

 : د( الدعم المقدم للطلبة

التوجيه واإلرشاد للطالب ، وتقديم النصح والمشورة العلمية لهم على مستوى القسم 

ر على وجه الخصوص .   كله ، وعلى مستوى أستاذ المقرَّ



 : هـ ( مصادر التعلم

 :  المطلوبر  المقرَّ الكتاب الرئيس  -1

. تأأليف  القضاء اإلداري اإلسالمي )قضاء المظالم ( ؛ دراسة تطبيقية على النظام السـعودي -        

 األستاذ الدكتور ناصر بن محمد بن مشأري الغامأدي ، دار طيبأة الخضأراء ، مكأة المكرمأة .

 الفصل األخير من الكتاب .

 اهيم البدوي .ر بحجية األحكام اإلدارية القضائية ، للدكتور إسماعيل إ -         

ر :  التي ياألخرى المراجع  -2  حسن بالطالب الرجوع إليها يف المقرَّ

 .د. وليد بن محمد الصمعاين  ,السلطة التقديرية للقاضي اإلداري، دراسة تأصيلية تطبيقية -    

 نظرية الحكم القضائي يف الشريعة والقانون ، للدكتور عبد الناصر موسى أبو البصل .  -    

 . القضاء اإلداري ، للدكتور سليمان الطماوي ، عدة طبعات -     

 القضاء اإلداري ، للدكتور راغب الحلو ، عدة طبعات . -     

 طبعات . موسوعة القضاء اإلداري ، للدكتور علي شطناوي ، عدة -   

 اد بالرياضالقضاء اإلداري السعودي ، للدكتور خالد خليل الظاهر ، مكتبة القانون واالقتص -   

 الرياضالقضاء اإلداري السعودي ، للدكتور شريف بعلوشة ، مركز الدراسات العربية  -   

  :الكتب والمراجع الموصى بها )الدوريات العلمية، التقارير(  -3



 كتب القضاء اإلداري . -   

 مجالت الجامعات السعودية . -   

 لمملكة .مجلة العدل ، الصادرة عن وزارة العدل با -   

  مجلة القضائية ، الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة . -  

  :االلكترونية   قعالموا -4

على شبكة اإلنرتنت  هيئة الخرباء بمجلس الوزراءموقع  -
(https://www.boe.gov.sa ). 

 .( http://www.moj.gov.sa)على شبكة اإلنرتنت  عدلموقع وزارة ال -

 .( http://www.bog.gov.sa)بكة اإلنرتنت ى شعل ديوان المظالمموقع  -

 ( .http://www.shura.gov.sa)موقع مجلس الشورى على شبكة اإلنرتنت  -

موقع مجلس القضاء األعلى السعودي على شبكة  -
 ( .https://iservices.scj.gov.sa)اإلنرتنت

 يات واالسطوانات ونحوها : مجمثل الربتعليمية أخرى مواد أي  -5

ر نطبقال ت  ، وال يحتاجها المقرَّ

 :  المرافق المطلوبةو ( 

 40قاعة دراسية مجهزة بمقاعد مريحة للطالب وطاوالت ، وسبورة ، ومكتب لألستاذ ، تحتوي على 

 لكل شعبة .مقعداً كحدٍّ أقصى 

 :األخرى  المرافق التعليمية-1

 ت .القاعات الدراسية والمدرجات ، لالستفادة منها يف االختبارا -

 قاعة المحكمة الصوريَّة . -



 النادي الطالبي بالكلية . -

رة للنقاشات العلمية . -  القاعات المصغَّ

ر . :وأدوات العرض  أجهزة الكمبيوتر -2  ال يحتاجها المقرَّ

ر :يستفاد منها يف أداء مصادر أخرى  -3   المقرَّ

ز يف كلِّ قاعةٍ دراسية .   -1  جهاز بروجكرت مجهَّ

 ة للعرض .سبورة ذكيَّ  -2

 :ه وتطويره وعمليات تحسينالدراسي يم المقرر وز( تق

ر الراجعة للطالب : اسرتاتيجيات الحصول على -1  التقويم عن جودة تقديم المقرَّ

 : استبيانات تقويم الطالب للمقرر

وأستاذه عن طريق مجموعة من األسئلة بتقييم المقرر يف هناية كلِّ فصلٍ الطالب حيث يقوم 

آراء الطالب حول المقرر و مدي فعالية أسلوب بانات المعدة على موقع الجامعة ، لمعرفة واالست

ر .  التدريس ،  وكفاية المقرَّ

ر األخرى : -1  اسرتاتيجيات تقويم المقرَّ

ر من قبل األستاذ نفسه ، أو من قبل أساتذة يمكن أن تتمَّ عمليات أخرى  للتقويم للمقرَّ

 سم ذاته كلَّ عاٍم لمعرفة اإليجابيات والسلبيات .القسم ، أو حتَّى من قبل الق

 :دريس وتطويره ت تحسين التإجراءا-3

تشجيع االستفادة من المواقع العلمية اإللكرتونية والمكتبات يف إثراء مفردات  -

ر .  المقرَّ

 الطالب على القراءات الخارجية واألسئلة والنقاشات .تشجيع  -



 ر ومفرداته ومستجداته .تشجيع األبحاث المستمرة حول المقرَّ  -

 :وتحصيلهم للمهارات والمعارف  عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة-4

ر بين أعضاء هيئة التدريس المتخصصين يف مجال الدراسات  - تبادل تدريس المقرَّ

 القضائية .

تبادل التصحيح ألوراق الطالب وبحوثهم بين أعضاء هيئة التدريس  -

 المتخصصين .

المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط والخطط  العمليات -2

 : للتحسين

رات مماثلة يف الجامعات األخرى .  -  المقارنة بمقرَّ

ر بعد خمس سنواٍت مثالً .  -  محاولة تطوير مفردات المقرَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4/ 1/ 4  توصيف املقررات الدراسية:

 
 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 التنظيم القضائي  اسم املقرر:  

 55016685-2  :رمز املقرر  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمةالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت 

 55016685-2    التنظيم القضائي:  . اسم املقرر الدراسي ورمزه1 .8
 ساعتانات املعتمدة:  الساع  . عدد2 .9

 الدراسات القضائية  –املاجستري   . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .10
 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 .11
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .12
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .13
 املبىن الرئيسيتعليمية:  املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة الفرع أو فروع تقدمي . 7 .14

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

التقليديةاق . و  %100 النسبة: نعم عات احملاضرات 
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين . ز
    

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

  النسبة:  ابملراسلة . ط
    

   النسبة:  تذكر أخرى . ي

 تعليقات:

 

 
 األهداف .ث 



 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

ةةةاء يف ا .1 ةةةام القضة ةةةام بنظة ةةةه اباإلملة ةةةةالمي، ومقارنتة ةةةه اإلسة ةةةةة لفقة ةةةة العربية ةةةائية للمملكة ةةةة القضة ألنظمة
 السعودية.

 تبيّي أصالة النظام القضائي السعودي القائم على أحكام، وأهداف الشريعة اإلسالمية.   .2
 أتهيل الطالب الستيعاب األنظمة القضائية السعودية.   .3

 .   تنمية ملكة الطالب وقدرته على تقومي األنظمة  

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

 .املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم هبا القسم يف حينها •
التعلم  حتديث مصا • من الشبكة املعلوماتية.)كتب، مقاالدر   ت، ...( 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 •
 ياهتم حول املقررالطالب ملعرفة مرئ  توزيع استباانت على •
 توظيف التقنية املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر. •

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

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

 

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

ةةةة الق .1 ةةةاء، واألنظمة ةةةات التعريةةةف ابلقضة ةةةور املؤسسة ةةائية، وتطة ضة
 ة، يف اململكة العربية السعودية.القضائي

2 4 

حماكم   –احملكمة العليا   –اهليئات القضائية يف اململكة:ة  2
ةةةةتئناف  ةةةةوال  –االسة ةةةةة، األحة ةةةةة األوىل)العامة ةةةةاكم الدرجة حمة

 العمالية(.الشخعية، التجارية، اجلزائية،  
 ة ...(اجلمركي  –اللجان شبه القضائية: )احملاكم املختعة   3

3 6 



 

  –النقل واالنتداب   –الوضع النظامي للقضاة: التعيّي  ة  4
 العزل.  –التوديب 

2 4 

 4 2 استقالل القضاء، وضماانته.ة  5

 –املكاين    –الزماين    –االختعاص القضائي: النوعي    ـ 6
 الدويل.

3 6 

 ديوان املظامل، واختعاصاته.نظام  ة  7

 

2 4 

 

    إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .7
أو   دروس إضافية حماضرات  معامل 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

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

 

 ع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهااإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها م  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت .9
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

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

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

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

أتهيل الطالب الستيعاب األنظمة القضائية   - 1-2
 السعودية.



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر  م
 اجلماعي والتعاوين.

 املناظرات بني الطالب -
1-3    

 املهارات املعرفية 2
2-1 

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

 .التحريريةين من خالل االختبارات التقومي التكوي ❖
واجبات منزلية  ❖ النهائي  االختبار  خالل  من  النهائي  التقومي  

 واحباث ) سواءً مجاعية أو فردية (.
 

  

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

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

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 لعملية.القضااي ا -
 ملفات اإلجناز. -
العروض الفردية  -

 واجلماعية.
عمليات تقومي   -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
3-2    

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

وال .6  كتايب.يتقن مبادئ االتصال الشفهي 
تعلم الكرتونية، ومواقع تعليمية على  .7 يستخدم مصادر 

 االنرتنت ذات الصلة ابملقرر.
 يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية  .8
 االستماع والتواصل   .9

استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم  .10
(blackboard.) 

 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
لتعليم  استخدام أسلواب -

 عي والتعاوين.اجلما
 املناظرات بني الطالب -
 والتقارير البحوث التطبيقية -

االختبارات  -
 التحريرية

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

 واجلماعية.
عمليات تقومي   -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر  م
4-2    

 (وجدت )إن املهارات النفسية احلركية 5
5-1    

 
 

 الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل   .10
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 التكليفاتالواجبات و  2
 60 األخري االختبار النهائي 3
4    
5    
6    

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ذ

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

 م الدراسي.تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية العا .4
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .5
 وين.إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرت  .6

 

 معادر التعلنم .ي
 الكتاب املقرر :
 .. أ.د. انصر بن حممد الغامدييف الفقه اإلسالمي والنظام السعودي  التنظيم القضائي

 املراجع األخرى كثرية منها :
 تبعرة احلكام، ابن فرحون. .1
 التنظيم القضائي يف اململكة، سعود الدريب. .2
 التنظيم القضائي للدكتور حممد الزحيلي . .3



 اإلسالم للدكتور حممد الزحيلي .قضاء يف اتريخ ال .4
 ح نظام القضاء السعودي، علي رمضان بركات.الوسيط يف شر    .5
حممد بن براك  التنظيم القضائي اجلديد يف اململكة العربية السعودية مقارانً ابلفقه اإلسالمي،     .6

 الفوزان.

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

 مجالت الجامعات السعودية .  -

 العدل ، الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة .مجلة   -    

   مجلة القضائية ، الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة .  -  

 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 .(  https://www.boe.gov.sa)نترنت على شبكة اإل  هيئة الخبراء بمجلس الوزراءموقع  

 .(  http://www.moj.gov.sa)على شبكة اإلنترنت   عدلارة الموقع وز  -

 .(  http://www.bog.gov.sa)على شبكة اإلنترنت   ديوان المظالمموقع    -

 ( .http://www.shura.gov.sa)موقع مجلس الشورى على شبكة اإلنترنت   -

 ( .https://iservices.scj.gov.sa)عودي على شبكة اإلنترنتموقع مجلس القضاء األعلى الس  -

 

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

 

 
 املرافق املطلوبة .أأ

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(:

 مقعد احلد األقصى لكل شعبة. 30قاعة مزود ة بعدد 

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

 قاعات دراسية. .3



 املكتبة . .4

 ات الذكية، والربجميات وغريها(:معادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوح  .5
 

 معادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات ةربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .6

 بروجكتور. .4

 حاسب آيل. .5

 سبورة ذكية. .6
 

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

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  ا ،و  التدريس  أسلوب  فعالية  مدي  و  املقرر  حول  االلكرتوين  لطالب  

 لعضو هيئة التدريس أو املوقع االلكرتوين للكلية.

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

 ة يف تقدميه.عضو هيئة التدريس يف تقدمي املقرر و فعالية األدوات املستخدم
 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ق
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: .ك 

 قرر الدراسي.احلديثة يف تقدمي امل تشجيع استخدام التقنية .5

التعلم الذايت. .6  تشجيع عمليات 

 تشجيع القراءات اخلارجية.   .7



 تشجيع الطالب علي املناقشة اجلماعية. .8

التحقق من   .ل الطالب ) مثل: تدقيق تعحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات  معايري إجناز 
  لتعحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلّي، والتبادل بعورة دوريةٍ 

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس داخل القسم. .4

 تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة .تبادل  .5

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .6

 ى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:للمراجعة الدورية ملدِصف إجراءات التخطيط   .م

وتغريات   .3 تطورات  من  اجملتمع  يف  يستجد  مبا  وربطها  العلمية  املادة  يف  النظر  إلضافات أو إعادة  االحتياجات  وإظهار 
 تغريات حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى جامعات املقارنة مبقررات مماثلة يف .4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 توصيف المقررات الدراسية:  4  /1/  4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 الضبط اإلداري  اسم املقرر:  

 55016696-2  ر:رمز املقر   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 القرى ة أمجامع إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-13الفصل الدراسي األول اتريخ التوصيف:

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمةالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج

 55016696-2    اإلداريالضبط  . اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1 .15
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة:  2 .16
 ملقرر الدراسي:  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه ا3 .17

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

 العام األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .18
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .19
 ال يوجدملقرر )إن وجدت(:  . املتطلبات املتزامنة مع هذا ا6 .20
 املبىن الرئيسي. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  7 .21

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

التقليدية . ك  %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات 
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ل
    

وعن طريق  تعليم مدمج )تق . م   النسبة:  اإلنرتنت(ليدي 
    

  النسبة:  ابملراسلة . ن
    

  النسبة:  أخرى تذكر . س
 

 تعليقات:

 

 
 األهداف .ح



 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 بيان مفهوم الضبط اإلداري وأغراضه . -1
 الضبط اإلداري اخلاص يف اململكة العربية السعودية .إيضاح النظام القانوين هليئات  -2
 اإلداري .  ئل الضبطبيان رسا -3
 الوقوف على آلية الرقابة القضائية على أعمال الضبط اإلداري. -4
الدولة عن أعمال الضبط اإلداري. -5    حتديد مسئولية 

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسّي  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط   -2
 غيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  والت
 .املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم هبا القسم يف حينها •
من الشبكة املعلوماتية. • التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة   حتديث مصادر 
 مية ملوضوعات املقرر.تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملفات إلكرتونية تعلي •
الصعوابت 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. •

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

املقرر - هذا  اإلداري وأغراضه  يتناول  الضبط  إيضاح النظام القانوين هليئات الضبط اإلداري اخلاص يف اململكة ورسائله، و  بيان مفهوم 
الدولة عن أعماله.لقضائية على أعمال الضبط اإلداريلوقوف على آلية الرقابة ا، واالعربية السعودية  ، ومسؤولية 

 

 ينبغي تناوهلا:املوضوعات اليت   .11
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

أغراض الضبط اإلداري ، الفرق  -1 اإلداري،  الضبط  تعريف  اإلداري ،  الضبط  مفهوم 
 الضبط اإلداري اخلاصبني الضبط اإلداري و 

2 4 

املتميز بني الضبط اإلداري والضبط  -2 التنظيمي،  والضبط  اإلداري  الضبط  الفرق بني 
 القضائي.

2 4 

السكينة العامة. -3  4 2 أغراض الضبط اإلداري، األمن العام، الصحة العامة، 
تداخل  -4 اخلاص،  اإلداري  الضبط  هيئات  تعدد  اخلاص،  اإلداري  الضبط  هيئات 

 بني هيئات الضبط اإلداري .االختصاص  
2 4 

العامة لصحة   -5 اإلدارة   ، اململكة  يف  اخلاص  اإلداري  الضبط  هيئات   -البيئةهيئات 
اإلداري يف جمال اآلاثر   الفطرية    –الضبط  احلياة  الوطنية حلماية  هيئة األمر   –اهليئة 

 ابملعروف والنهي عن املنكر .

2 4 

اإلداري   -6 الضبط  ارات الضبط اإلداري استخدام القوة قر  –لوائح الضبط  –وسائل 
 ية .املاد

2 4 



اإلداري   -7 الضبط  أعمال  على  القضاء  اإلداري، حدو   –رقابة  القضاء  د سلطة رقابة 
القضائي .  دور اللجان اإلدارية ذات االختصاص 

2 4 

اإلدارة عن أعمال الضبط اإلداري -8    مسؤولية 
 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:   -عدد ساعات الدراسة  .13  ساعتانالتعلم الفردي )الذايت 
 

 

 تدريسها للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين .14
 جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل 

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

  كل جمال من جماالت التعلم.م وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر ةرجات تعلم يفعملية تعل
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 
 املهارات املعرفية

1 
تقدم  ❖ ملتابعة  استمارة  وإعداد  الشفهية  واألسئلة  املناقشات 

 الطالب يف املقرر.
 تبارات التحريرية.التقومي التكويين من خالل االخ ❖
النهائي   ❖ االختبار  خالل  من  النهائي  واجبات منزلية التقومي  

 واحباث ) سواءً مجاعية أو فردية (.
 

  

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

 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.
 ملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات وا 3
أن يكون الطالب قادرا على أن:بنهاية تدريس   4-1  املقرر ينبغي 

والكتايب. .1  يتقن مبادئ االتصال الشفهي 
تعلم الكرتونية، ومواقع تعليمية على  .2 يستخدم مصادر 

 االنرتنت ذات الصلة ابملقرر.
 يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية  .3
 اصل  االستماع والتو  .4
إدارة التعليم استالم الواجبات على نظام   .5

(blackboard.) 
 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوابلتعليم   -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -
 البحوث التطبيقية والتقارير -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -
 ملفات اإلجناز. -
ية الفرد العروض -

 واجلماعية.
عمليات تقومي   -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .15
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    
5    
6    

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ر

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

 العام الدراسي.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
 يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. ه اجلدولإعالن هذ .3



 

 مصادر التعّلم . بب 
   . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 م.1980اإلداري ، القاهرة ، د. حممود عاطف البنا ، حدود سلطة الضبط   -1
وعات اجلامعية ، ط د. حلمي الدقدوقي ، رقابة القضاء على املشروعية الداخلة ألعمال الضبط اإلداري ، دار املطب -2

 م.1989
 هة1408الرايض ،   -د. أنور أمحد رسالن ، القانون اإلداري السعودي، معهد اإلدارة العامة -3
 ليل هيكل.القانون اإلداري السعودي, د. السيد خ -4
 .القانون االداري يف اململكة العربية السعودية ، د.محدي حممد العجمي -5

 .القانون اإلداري, د. فوزي الغميز -6

 

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

 مجالت الجامعات السعودية . -    

 وزارة العدل بالمملكة .مجلة العدل ، الصادرة عن  -    

 مجلة القضائية ، الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة .  -  

 ع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواق3

 . ( https://www.boe.gov.sa)على شبكة اإلنرتنت  هيئة الخرباء بمجلس الوزراءموقع  -

 . ( http://www.moj.gov.sa)على شبكة اإلنرتنت  عدلموقع وزارة ال -

 . ( http://www.bog.gov.sa)على شبكة اإلنرتنت  ديوان المظالمموقع  -

 ( . http://www.shura.gov.sa)ى شبكة اإلنرتنت موقع مجلس الشورى عل -

موقع مجلس القضاء األعلى السعودي على شبكة   -

 ( . https://iservices.scj.gov.saاإلنرتنت)

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

-  
 

 املرافق املطلوبة . تت 



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

 مقعد احلد األقصى لكل شعبة. 30قاعة مزود ة بعدد 

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

 قاعات دراسية. .1

 املكتبة . .2

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

 معادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات ةربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .9

 بروجكتور. .1

 حاسب آيل. .2

 سبورة ذكية. .3
 

 وإجراءات تطويره    تقومي املقرر الدراسي .ن
 اسرتاتيجيات احلعول على التغذية الراجعة من الطالب خبعوص 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  يث يفرتض أن يقيَّم الزمالءتتم عملية التقييم هذه إما عن طريق أستاذة املادة أو عن طريق القسم العلمي، ح  . و

 تدريس يف تقدمي املقرر و فعالية األدوات املستخدمة يف تقدميه.عضو هيئة ال
 

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

 تدوير املقررات



 إجراءات تطوير التدريس: .أأ

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .1

التعلم الذايت. .2  تشجيع عمليات 

 تشجيع القراءات اخلارجية.   .3

 تشجيع الطالب علي املناقشة اجلماعية. .4

التحقق من   .بب الطالب ) مثل: تدقيق تعحيح عإجراءات  ريس ينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدمعايري إجناز 
 مستقلّي، والتبادل بعورة دوريةٍ لتعحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

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

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

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .3

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

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

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات .2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 توصيف المقررات الدراسية:  4  /1/  4

 
 

 

 

 منوذج                                                   

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

   قضاء اإللغاءاسم املقرر:    

 55016689-2رمز املقرر:    
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمةالقسم:-لكليةا

 

 نهالتعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة ع .خ

 55016689-2  اإللغاءقضاء  . اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1 .22
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة:  2 .23
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .24

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

 العام األولالدراسي:    اسي الذي يعطى فيه املقرر. السنة أو املستوى الدر 4 .25
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .26
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .27
 ملبىن الرئيسيا. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  7 .28

 تبع )اخرت كل ما ينطبق(:دراسة امل. منط ال8

التقليدية .ع  %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات 
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ف
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ق
    

  النسبة:  أخرى تذكر . ر
 

 تعليقات:

 

 
 األهداف .د



 الرئيس؟  ما هدف املقرر -1

 تعريف الطالب مباهية القرار اإلداري، وأسباب الطعن فيه. -1
إقامة الدعوى إللغاء القرار اإلداري. -2  اإلملام بشروط وكيفية 
   بيان اآلاثر املرتتبة على رفع دعوى إلغاء القرار اإلداري. -3

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

 .اليت يقوم هبا القسم يف حينها  اتاملراجعة الدورية للمقرر  •
من الشبكة املعلوماتية. • التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة   حتديث مصادر 
 عيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر.فت •
الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر. •  دراسة 
 اش داخل القسم للنظر يف املقرراتعقد حلقات نق •
 توزيع استباانت على الطالب ملعرفة مرئياهتم حول املقرر •
 ملنهج املقرر.ئلها لالستفادة منها يف مفردات اتوظيف التقنية املعاصرة بشىت وسا •

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

-  
 

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

 4 2 أنواعه.  –شروطه    –أركانه   –القرار اإلداري: تعريفه خمتصر عن  ذةنب
 دعوى إلغاء القرارات اإلدارية:

إداري هنائي مؤثر -أ  –صدور القرار من سلطه إدارية وطنية  –شروط قبوهلا: وجود قرار 
السيادة  أعمال  القرار من   – االلتزام ابملواعيد –املصلحة يف دعوى اإللغاء  –أال يكون 

 انتفاء طريق الطعن املوازي.

4 8 

ةالفة  –عيب ختلف الشكل أو اإلجراءات اجلوهرية  –اإللغاء: عيب عدم االختعاص أسباب  -ب 
 عيب إساءة استعمال السلطة. –النظم واللوائح أو اخلطو يف أتويلها أو تطبيقها 

4 8 

احلكم  –الضرر  –وجود أسباب جدية  – أثر رفع الدعوى على القرار: القاعدة العامة واالستثناء -ج       
 بوقف التنفيذ.

2 4 

 4 2 مراجعة وتطبيقات     

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .17
 دروس إضافية حماضرات 

أو   معامل 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو



 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

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

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .19
 لمؤهالتالواردة يف اإلطار الوطين لحيدد 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 ةرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
ب أن تتسق ةرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً ياس وتقومي ةرجات التعلم بدقة، وجيالتقييم املناسبة اليت تساعد على ق: ضع طرق اثلثاً  -

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

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

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

 اجلماعي والتعاوين.
 الطالباملناظرات بني   -

االختبارات  -
 التحريرية

 فوية.األسئلة الش -
 القضااي العملية. -

1-2 -  

1-3    
 املهارات املعرفية 2
2-1 

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

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

 مجاعية أو فردية (.واحباث ) سواءً  
 

  

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

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

 اجلماعي والتعاوين.

االختبارات  -
 ريريةالتح

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



 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    

 العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات  4
أن يكون الطالب قادرا على أ 4-1  ن:بنهاية تدريس املقرر ينبغي 

والكتايب. .6  يتقن مبادئ االتصال الشفهي 
تعلم الكرتونية، ومواقع تعليمية على  .7 يستخدم مصادر 

 االنرتنت ذات الصلة ابملقرر.
 يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية  .8
 االستماع والتواصل   .9

استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم  .10
(blackboard.) 

 

 شة.احلوار واملناق -
 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
 احملاضرات. -  5-1

 متثيل األدوار بني الطالب. -
 

التمرينات   -
 العملية.

االختبارات  -
 الشفوية.

االختبارات  -
 التحريرية.

 املالحظة املباشرة. -
5-2    

 
 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .20
، خطابة، تقدمي شفهي، ختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقالمهام التقومي املطلوبة )مثال: ا 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    

 
 ودعمهم  اإلرشاد األكادميي للطالب .ز

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.اية العاتقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بد .4
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .5
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .6

 

 مصادر التعّلم . ثث 
 :الكتاب املقرر      

النظا  السادس( ، أتليف األستاذ القضاء اإلداري اإلسالمي دراسة أتصيلية تطبيقية على  الرابع والفعل  السعودي )الفعل  م 
 لدكتور انصر بن حممد الغامدي . ا

 املراجع األخرى : منها 

 القرار اإلداري يف قضاء جملس الدولة، محدي ايسّي عكاشة.  -1
 والتطبيق، خالد مساره الزعيب.القرار اإلداري بّي النظرية   -2
القرار اإل -3  داري، مخيس إمساعيل.دعوى اإللغاء ووقف تنفيذ 
 قضاء اإللغاء، سليمان حممد الطماوي. –القضاء اإلداري   -4
 معىن القرار اإلداري موضوع دعوى اإللغاء، اندية حممد فرج هللا. -5

 
 املرافق املطلوبة .ج ج

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

 مقعد احلد األقصى لكل شعبة. 30قاعة مزود ة بعدد 



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

 قاعات دراسية. .3

 املكتبة . .4

 حات الذكية، والربجميات وغريها(:معادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللو   .11
 

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

 بروجكتور. .4

 حاسب آيل. .5

 سبورة ذكية. .6
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   . ثث 
 ص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلعول على التغذية الراجعة من الطالب خبعو .جج 

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 ،و  التدريس  أسلوب  فعالية  مدي  و  املقرر  حول  االلكرتوين    الطالب  

 لعضو هيئة التدريس أو املوقع االلكرتوين للكلية.

 التقييم الداخلي للمقرر:
يث يفرتض أن يقيَّم الزمالء يف القسم أداء تتم عملية التقييم هذه إما عن طريق أستاذة املادة أو عن طريق القسم العلمي، ح  . حح

 دمة يف تقدميه.عضو هيئة التدريس يف تقدمي املقرر و فعالية األدوات املستخ
 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .خخ 
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: .دد 

 املقرر الدراسي.  ية احلديثة يف تقدميتشجيع استخدام التقن .5



التعلم الذايت. .6  تشجيع عمليات 

 تشجيع القراءات اخلارجية.   .7

 تشجيع الطالب علي املناقشة اجلماعية. .8

التحقق من   .ذذ  الطالب ) مثل: تدقيق تعحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات  معايري إجناز 
 يةٍ لتعحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلّي، والتبادل بعورة دور 

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس داخل القسم. .4

 تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة .تبادل  .5

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .6

 ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:  ط للمراجعة الدوريةِصف إجراءات التخطي . رر

تطورات   .3 من  اجملتمع  يف  يستجد  مبا  وربطها  العلمية  املادة  يف  النظر  إلضافات أو إعادة  االحتياجات  وإظهار  وتغريات 
 تغريات حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى يف جامعاتاملقارنة مبقررات مماثلة  .4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4/ 1/ 4  توصيف املقررات الدراسية:

 
 

 

 

 منوذج

اسيتوصيف املقرر الدر   
 

 

 

 قضاء التعويض  اسم املقرر:  

 55016691-2  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

 

 ي ومعلومات عامة عنهقرر الدراسالتعريف ابمل .ذ

 55016691-2      قضاء التعويض. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1 .29
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة:  2 .30
 الدراسات القضائية  –املاجستري   . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .31

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

 األول  العام. 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 الرئيسيتعليمية:  س للمؤسسة الن يف املقر الرئياملقرر، إن مل يكفرع أو فروع تقدمي . 7 .35

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

التقليدية . ش  %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات 
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين . ت
    

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

  النسبة:  ابملراسلة . خ
    

   النسبة:  تذكر أخرى .ذ

 تعليقات:

 

 
 األهداف .ر



 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 تعريف الطالب أبمهية التعويض عن املسؤولية اإلدارية.    .1
 اإلملام بشروط وإجراءات رفع دعوى التعويض أمام القضاء اإلداري.   .2
عن فاعةل جمهةول،  بيان أن اإلسالم سبق مجيع القوانّي يف حتمل الدولة تبعة األضرار النامجة  .3

 وتنظيم هذا املبدأ يف اململكة العربية السعودية.

  

)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(.

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

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

التعويض ،  -  وإجراءات رفع الدعوى أمام القضاء اإلداري .يتعرف الطالب من خالل هذا املقرر على أمهية 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .21
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

تنظيمها  –رها  تطو   –نطاقها    –فهومها  املسؤولية اإلدارية: م    .1
شرح وتوضةيح مبةدأ  ال يطةل  –يف اململكة العربية السعودية 

 دم يف اإلسالم .

 

3 6 

نظرية اخلطو املرفقي واخلطو الشخعي وحدودمها يف اململكة   .2
  من النظرية.ملالعربية السعودية، وموقف ديوان املظا

 

3 6 



وص الةيت تقررهةا النعة –املسؤولية بغري خطو: أساسةها ة   3
 يوان املظامل إزاءها.موقف د  –أنواعها    –

 

4 8 

موضةةوع  –إجةراءات دعةوى التعةةويض: طبيعةة الةدعوى ة  4
  –شروط حتريك الدعوى   –مواعيد الدعوى    –الدعوى  

ةةه  ةةةة ةةدعوى، وحجيتة ةةةة ةةم يف الة ةةةة ةةام  –احلكة ةةةة ةةن يف أحكة ةةةة الطعة
 التعويض.

 

4 8 

 
 
 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 املعتمدةالساعات  

 

االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .23  ساعتان  ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت 
 

 

 ريسهاللمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تد  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين .24
 خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت 

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

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 احملاضرة. - عن املسؤولية اإلدارية   عويضاتلتابالتعريف  - 1-1

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

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

اإلملام بشروط وإجراءات رفع دعوى التعويض أمام القضاء  - 1-2
   اإلداري



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
1-3    

 املهارات املعرفية 2
2-1 

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

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

 واحباث ) سواءً مجاعية أو فردية (.
 

  

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

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

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 العملية.ااي القض -
 ملفات اإلجناز. -
العروض الفردية  -

 واجلماعية.
عمليات تقومي   -

 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 الشفه .11  ي 
تعلم الكرتونية، ومواقع تعليمية على  .12 يستخدم مصادر 

 االنرتنت ذات الصلة ابملقرر.
 يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية  .13
 االستماع والتواصل   .14
استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم  .15

(blackboard.) 
 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
عليم  أسلوابلتاستخدام   -

 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 ركية )إناملهارات النفسية احل 5
5-1    



 
 
 

 الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل   .25
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 والتكليفات  جباتالوا 2
 60 األخري االختبار النهائي 3
4    
5    
6    

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .س

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 .7
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .8
 إللكرتوين.إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية ا .9

 

 معادر التعلنم .ح ح
 الكتاب املقرر : 

السةةعودي ، أتليةف األسةةتاذ القضةاء اإلداري اإلسةالمي ، دراسةةة أتصةيلية تطبيقيةةة يف النظةام 
 الدكتور انصر بن حممد الغامدي .

 املراجع األخرى منها : 
 قضاء التعويض، سليمان حممد الطماوي.  –القضاء اإلداري   .1
 فر.دارية، حممد أنس قاسم جعالتعويض يف املسؤولية اإل   .2
ليليةة مقارنةةة، دراسةةة حت –الرقابةة القضةةائية علةى أعمةةال اإلدارة يف اململكةة العربيةةة السةعودية   .3

 علي شفيق.



 

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

 مجالت الجامعات السعودية .  -

 زارة العدل بالمملكة .مجلة العدل ، الصادرة عن و -    

 مجلة القضائية ، الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة .  -  
 

  . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 . ( https://www.boe.gov.sa)على شبكة اإلنرتنت  هيئة الخرباء بمجلس الوزراءموقع  -

 . ( http://www.moj.gov.sa) اإلنرتنت على شبكة عدلموقع وزارة ال -

 . ( http://www.bog.gov.sa)على شبكة اإلنرتنت  ديوان المظالمموقع  -

 ( . http://www.shura.gov.sa)موقع مجلس الشورى على شبكة اإلنرتنت  -

موقع مجلس القضاء األعلى السعودي على شبكة   -

 ( . https://iservices.scj.gov.saاإلنرتنت)

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

-  
 

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

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

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

 قاعات دراسية. .5

 املكتبة . .6

 معادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .14
 

 ية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:كان هناك حاجة إىل جتهيزات ةرب معادر أخرى )حددها: مثالً اذا   .15

 بروجكتور. .7



 حاسب آيل. .8

 سبورة ذكية. .9
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .زز
 اسرتاتيجيات احلعول على التغذية الراجعة من الطالب خبعوص فعالية التدريس: .س س 

تقومي  الطالب للمقرر:  استبياانت 

آراء لطالب بتقييم املقرر عن طريق اسرتاتيجية التغذية الراجعة ،ابستخدام استبياانت ملعرفة  اتيجية يقوم ايف تلك االسرت 
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.

 م الداخلي للمقرر:قييالت
تتم عملية التقييم هذه إما عن طريق أستاذة املادة أو عن طريق القسم العلمي، حيث يفرتض أن يقيَّم الزمالء يف القسم أداء   . شش

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

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

 تدوير املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .ض ض 

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .9

التعلم الذايت. .10  تشجيع عمليات 

 تشجيع القراءات اخلارجية.   .11

 تشجيع الطالب علي املناقشة اجلماعية. .12

الطالب ) مثل: تدقيق تعحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ط ط التحقق من معايري إجناز  إجراءات 
 مؤسسة أخرى(:  نمستقلّي، والتبادل بعورة دوريةٍ لتعحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس م

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس داخل القسم. .7

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة . .8



 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .9

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

إلضافات أو  .5 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 .6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4/ 1/ 4  توصيف املقررات الدراسية:

 
 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 قضائيةالالقواعد الفقهية    اسم املقرر:  

 55016697-2 ر:رمز املقر   
 

 

 

 

 

  



 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمةالقسم:-لكليةا

 

 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف   .ز
 55016697-2     القواعد الفقهية القضائيةه:  الدراسي ورمز   . اسم املقرر1 .36
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة:  2 .37
 الدراسات القضائية  –املاجستري   . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .38

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

 األول  العام. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .39
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .40
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .41
 املبىن الرئيسيية:  املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليم فرع أو فروع تقدمي. 7 .42

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

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين . ظ
    

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

  النسبة:  ابملراسلة . أأ
    

   النسبة:  تذكر أخرى . بب

 تعليقات:

 

 
 األهداف .س



 ما هدف املقرر الرئيس؟ .2
 القضائية على وجه اخلعوص .الفقهية  تعريف الدارس بعلم القواعد عموماً و   .3
 .القضائيةتكوين امللكة الفقهية   .4
 .  الفقهية القضائيةتدريب الدارس على تطبيقات القواعد   .5
 القضائية .  الفقهية  معرفة حدود االستثناء يف القواعد .6
  الععر ابلقواعد يف اجملال القضائي .  ة اليت جدت يف هذاربط الفروع الفقهية   5

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي. لتطوير وحتسّي    –يتم تنفيذها    –اذكر إبجياز أي خطط   .7
 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   

 .ر اليت يقوم هبا القسم يف حينهادورية للمقر املراجعة ال •
التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة   •  من الشبكة 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 •
 توظيف التقنية املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر. •

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

خدمة   - يف  العلماء  جهود  معرفة  املقرر  هذا  آايت   القضائية  الفقهية  القواعديتناول  للقواعد على  التطبيق  مث  التأصيل،  حيث  من 
 وأحاديث األحكام يف أبواب الفقه املختلفة.

املقرر  وذلك من خالل   - أستاذ    مث توزيعها على الطالب حبيث يستقلب فقهية ديث املندرجة حتت أبوامجلة من اآلايت واألحااختيار 
آاي تفسري  بكتب  املرجوة منها، مستعينًا على ذلك  الثمرة  الستخراج  عليها  القواعد  تلك  بتطبيق  طالب  ت األحكام وشروح كل 

األحكام   اليت  أحاديث  النصوص  تقريرًا عن  يقدم كل طالب  مث  املعاصرة،  التطبيقية  الدرس مع والدراسات  بدراستها يف قاعة  كلف 
 زمالئه إبشراف أستاذ املقرر.

 

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

 مقدمة ةتعرة عن القواعد من حيث :أوال  

النظرايت  وبّي  بينها  الفرق   ، الفوائد   ، الشروط   ، التعريف 
 .والقواعد األصولية والضوابط  

2 4 

 4 2ذكر قواعد فقهية تتعلق أببواب القضاء وتطبيقاهتا ال تقل عن اثنياً :



 مخس قواعد يف كل ابب :

 الدعوى وأطرافها .-1

 4 2 البينات .-2

 4 2 احلكم .-3

 4 2 جملس القضاء .-4

 4 2 ضماانت التقاضي .-5

 4 2 األقضية واألحكامتاب تطبيق القواعد األصولية واملقاصدية على مجلة من آايت وأحاديث ك

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .27
 دروس إضافية حماضرات 

أو   معامل 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

 ساعتان  أسبوعياً:خالل   الطالب( اليت يقوم هبا الذايت االضايفالتعلم الفردي ) –عدد ساعات الدراسة  .28
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .29
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 ة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.ث تكون قابلاملقرر، حبي: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع ةرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
دفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً م املقرر املستهتتسق ةرجات تعل: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي ةرجات التعلم بدقة، وجيب أن اثلثاً  -

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمؤهالتاإلطار الوطين  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت م
 املعرفة 1
 احملاضرة. - وما يتعلق هبا  الفقهيةالقضائيةالتعريف ابلقواعد   - 1-1

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

 اجلماعي والتعاوين.

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 ااي العملية.قضال -

التطبيق على مجلة من آايت وأحاديث األحكام يف أبواب   - 1-2
 فقهية خمتلفة



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمؤهالتاإلطار الوطين  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت م
 املناظرات بني الطالب -

1-3    
 املهارات املعرفية 2
2-1 

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

 .االختبارات التحريريةين من خالل التقومي التكوي ❖
النهائي   ❖ االختبار  التقومي   خالل  واجبات منزلية من  النهائي 

 واحباث ) سواءً مجاعية أو فردية (.
 

  

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

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

 جلماعي والتعاوين.ا
 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 الطالب قادرا على أن: 4-1  بنهاية تدريس املقرر ينبغي 

والكتايب. .16  يتقن مبادئ االتصال الشفهي 
تعلم الكرتونية، ومواقع تعليمية على  .17 يستخدم مصادر 

 االنرتنت ذات الصلة ابملقرر.
 يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية  .18
 االستماع والتواصل   .19
رة التعليم ت على نظام إدااستالم الواجبا .20

(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



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمؤهالتاإلطار الوطين  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت م
أن يكون الطالب : 5-1  بنهاية تدريس املقرر ينبغي 

 ابلقواعد األصولية املقاصدية.  لديه إملام .5
 لديه القدرة على تطبيق القواعد على النصوص. .6
استنباط احلكم من  .7  الدليل .يتصور كيفية 
 يعرف مآخذ األئمة وأصوهلم. .8

 

 احملاضرات. -
 .متثيل األدوار بني الطالب -

 

التمرينات   -
 العملية.

االختبارات  -
 الشفوية.

االختبارات  -
 التحريرية.

 املالحظة املباشرة. -
5-2    

 
 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .30
مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع  م

 ة......اخل(مالحظ
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 .ش

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

 راسي.م الدتقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية العا .10
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .11
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .12

 

 معادر التعلنم .دد
 كتب القواعد الفقهية .

 والنظائر لتاج الدين السبكي .  األشباه-1



 والنظائر للسيوطي .  األشباه-2

 والنظائر البن جنم .األشباه  -3

 إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك للونشريسي .-4

 قواعد األحكام يف معاحل األانم عز الدين عبدالسالم .-5

 قواعد ابن رجب اجلبلي.-6

 كتب حديثة :

اسة أتصيلية تطبيقيه مقارنة أتليف القاضي / عبدالغفور حممد  القواعد الفقهية يف القضاء در  .1
 بيايت , مرجع مهم جداً يكون هو الكتاب الرئيسي .ال

القواعد الفقهية للدعوى القضائية وتطبيقاهتا يف النظام السعودي د/حسّي بن عبدالعزيز - .2
 آل الشيخ .

 األصول القضائية يف املرافقات الشرعية لعلي قراعة .- .3
 املنثور يف القواعد بدر الدين الشافعي .- .4
 باحسّي .ال  القواعد الفقهية د/ يعقوب- .5
 موسوعة القواعد للربنو- .6
 براهيم حممد احلريري .إد/    اإلسالمالقواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء يف   .7

 

 

 أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: .8
 البحوث الفقهية املعاصرة.جملة  .4
 جملة البحوث اإلسالمية. .5
 جملة األصول والنوازل. .6
 واد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:ملا .9

 امللتقيات العلمية مثل: ملتقى أهل احلديث، والشبكة الفقهية واأللوكة

الربامج احلاسوبية،   .10  الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل 



 املوسوعة الفقهية -
 قهيةمعلمة زايد للقواعد األصولية والف -
 املكتبة الشاملة -

 
 املرافق املطلوبة .ذذ

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

 عبة.مقعد احلد األقصى لكل ش 30قاعة مزود ة بعدد 

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

 قاعات دراسية. .7

 املكتبة . .8

 معادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .17
 

 أرفق قائمة هبا(:معادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات ةربية خاصة، فاذكرها، أو  .18

 بروجكتور. .10

 حاسب آيل. .11

 سبورة ذكية. .12
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .عع 
 اسرتاتيجيات احلعول على التغذية الراجعة من الطالب خبعوص فعالية التدريس: .غغ

تقومي  الطالب للمقرر:  استبياانت 

آراء التغذية الراجعة ،ابستخدام استبياانت ملعرفة    يف تلك االسرتاتيجية يقوم الطالب بتقييم املقرر عن طريق اسرتاتيجية
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:
يث يفرتض أن يقيَّم الزمالء يف القسم أداء القسم العلمي، حطريق أستاذة املادة أو عن طريق  تتم عملية التقييم هذه إما عن    . ف ف

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



 

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

 تدوير املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .كك 

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .13

التعلم الذايت. .14  تشجيع عمليات 

 تشجيع القراءات اخلارجية.   .15

 ة اجلماعية.تشجيع الطالب علي املناقش .16

التحقق من   . لل الطالب ) مثل: تدقيق تعحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات  معايري إجناز 
 مستقلّي، والتبادل بعورة دوريةٍ لتعحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 التدريس داخل القسم.تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة   .10

 تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة .تبادل  .11

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .12

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

يف   .7 يستجد  مبا  وربطها  العلمية  املادة  يف  النظر  وتغريات  إعادة  تطورات  من  إلضافات أو اجملتمع  االحتياجات  وإظهار 
 تغريات حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات .8
 

 



 
 
 
 

 4/ 1/  4 توصيف املقررات الدراسية:

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 التحكيم في المنازعات اإلدارية  اسم املقرر:

 55016692-2  رمز املقرر:
 

 

 

 

 

 



 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-13ي األولالدراسالفصل  اتريخ التوصيف:

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمةالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ش
 (55016692-2  )  التحكيم في المنازعات اإلدارية. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1 .43
 ساعتانلساعات املعتمدة:  دد ا. ع2 .44
 الدراسات القضائية  –املاجستري   . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .45

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

 املستوى الثالث –الثاين   العام:  . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .46
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .47
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .48
 املبىن الرئيسياملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  فرع أو فروع تقدمي . 7 .49

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

 

   

  النسبة:  اإللكرتوينالتعليم   .دد
    

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

  النسبة:  ابملراسلة . وو
    

   النسبة:  تذكر أخرى . زز

 تعليقات:

 

 
 األهداف .ص 



 ما هدف املقرر الرئيس؟ .2
 التحكيم يف املنازعات، وخباصة يف القضااي الشخصية. ب على أمهيةإيقاف الطال .1
 تعريف الطالب بواقع التحكيم يف اململكة العربية السعودية.  .2
 جتلية القواعد املتعلقة أبحكام نظام التحكيم السعودي، ومقارنتها مببادئ التحكيم يف الشريعة اإلسالمية.  .3
 ف مراحله.بيان رقابة القضاء على التحكيم يف خمتل  .4

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع ملقرر الدراسي. التطوير وحتسّي    –يتم تنفيذها    –اذكر إبجياز أي خطط   .3
 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   

 .املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم هبا القسم يف حينها •
التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم،  حت • من الشبكة املعلوماتية.ديث مصادر   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 •
 قررتوزيع استباانت على الطالب ملعرفة مرئياهتم حول امل •
 توظيف التقنية املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر. •

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

 تطور التحكيم.  –أنواع التحكيم   –مشروعية التحكيم   –أمهية التحكيم    –تعريف التحكيم ، ويشمل: التحكيم يف الشريعة اإلسالميةأوالً: 

 عزل احملكم.  –)الرضاء، الصيغة، احملل( شروط التحكيم: 

 انقضاء احلكم.  –الطعن يف احلكم   –تنفيذ احلكم   –حجية حكم احملكمني: لزوم احلكم  

 ، ويشمل:التحكيم يف النظام السعودي اثنياً:

 التعريف بنظام التحكيم السعودي، وتطوره. 

 نطاق التحكيم، وأنواعه، وشروطه، وأطرافه. 

ونطاق عملها.هيئة احملكمني، وا   ختيارها، واختصاصاهتا، 

 تنفيذ أحكام التحكيم، والطعن فيها، وإجراءات ذلك. 

 .رقابة القضاء على أحكام التحكيم 

 
 
 
 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .31



 ساعات التدريس   عدد األسابيع قائمة املوضوعات
التحكيم    –تعريف التحكيم    -1 التحكيم    –أمهية   4 2 تطور التحكيم.  –أنواع التحكيم    –مشروعية 
 4 2 عزل احملكم. –شروط التحكيم: )الرضاء، الصيغة، احملل(  -2

 4 2 انقضاء احلكم. –الطعن يف احلكم  –م تنفيذ احلك –وم احلكم حجية حكم احملكمني: لز  -3

 4 2 التعريف بنظام التحكيم السعودي، وتطوره. -4

 4 2 وأنواعه، وشروطه، وأطرافه.نطاق التحكيم،  -5

 4 2 .، واختصاصاهتا، ونطاق عملهاختيارهاهيئة احملكمني، وا  -6

 4 2 رقابة القضاء على أحكام التحكيم.و  ،راءات ذلك، والطعن فيها، وإجتحكيمتنفيذ أحكام ال  -7

 
 
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .32
 دروس إضافية حماضرات 

أو   معامل 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

 ساعتان  ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:ايفضاإلالذايت  التعلم الفردي ) –عدد ساعات الدراسة  .33
 

 

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

 م املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.ول مبخرجات تعل: قم مبلء اجلدأوالً  -
 اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع ةرجات التعلم املستهدفة.: ضع اثنياً  -
ات تدريسها لتشكل معاً قة، وجيب أن تتسق ةرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجي: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي ةرجات التعلم بداثلثاً  -

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر ةرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.عملية 
 
 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر ر الوطين للمؤهالتوفقاً جملاالت اإلطا خمرجات التعلم للمقرر م
 املعرفة 1
االختبارات  - احملاضرة. -أنواع    –مشروعية التحكيم   –أمهية التحكيم   –تعريف التحكيم   - 1-1



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر ر الوطين للمؤهالتوفقاً جملاالت اإلطا خمرجات التعلم للمقرر م
 احلوار واملناقشة. - تطور التحكيم.  –التحكيم  

 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي 
 والتعاوين.

 املناظرات بني الطالب -

 التحريرية
 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

ونطاق عملهاهيئة  - 1-2  .احملكمني، واختيارها، واختصاصاهتا، 

1-3    
 املهارات املعرفية 2
2-1 

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

 .ين من خالل االختبارات التحريريةيالتقومي التكو  ❖
النهائي   ❖ االختبار  خالل  من  النهائي  منزلية التقومي   واجبات 

 واحباث ) سواءً مجاعية أو فردية (.
 

  

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

 ناقشة.ر واملاحلوا -
 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    

 ارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةتصال ومهمهارات اال 4
أن يكون الطالب قادرا على أن: 4-1  بنهاية تدريس املقرر ينبغي 

التحكيم وتطوره يف اململكة العربية السعودية .21  معرفة 
 .مناذج عملية على التحكيم .22
 يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية  .23
 االستماع والتواصل   .24
تالم الواجبات على نظام إدارة التعليم سا .25

(blackboard.) 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوابلتعليم   -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -
 البحوث التطبيقية -

 والتقارير

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -
 ملفات اإلجناز. -
ية العروض الفرد -

 .واجلماعية



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر ر الوطين للمؤهالتوفقاً جملاالت اإلطا خمرجات التعلم للمقرر م
عمليات تقومي   - 

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
أن يكون الطالب : 5-1  بنهاية تدريس املقرر ينبغي 

أن يعلم الطالب أن التحكيم متواٍز مع القضاء، فهو قضاء 
للمشاعر أن تؤثر يف حكمه يف ظل  وجود خاص، وال ينبغي 

 البينات والقرائن القوية.
 

 احملاضرات. -
األدوار بني  متثيل  -

 .الطالب
 

التمرينات   -
 العملية.

االختبارات  -
 الشفوية.

االختبارات  -
 التحريرية.

 املالحظة املباشرة. -
5-2    

 
 
 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .35
ي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاع 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 .ص 

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

 .م الدراسيتقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية العا .13
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .14
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .15



 

 معادر التعلنم .رر
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: .4
 قحطان الدوري.عقد التحكيم يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي،  .5
 يف اململكة العربية السعودية، حممد بن انصر البجاد.  حكيمالت  .6
 التحكيم يف البالد العربية، عبداحلميد األحدب.  .7

 أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: .8
 جملة العدل, وزارة العدل. -1
 وزارة العدل. ,جملة الدراسات القضائية -2

 تواصل االجتماعي وغريها:اقع اإلنرتنت ومواقع الاملواد اإللكرتونية ومو  .9
 مركز التحكيم السعودي

الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: .10  مواد تعليمية أخرى مثل 
-  

 

 املرافق املطلوبة .زز
القاعات   املرافق مبا يف ذلك حجم  الدراسي من  املقرر  املقابّين متطلبات  عد داخل القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد 

ات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:الدراسية واملخترب   
 مقعد احلد األقصى لكل شعبة. 30قاعة مزود ة بعدد 

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

 قاعات دراسية. .9

 املكتبة . .10

 ريها(:، واللوحات الذكية، والربجميات وغمعادر تقنية )أدوات عرض البياانت  .20
 

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

 بروجكتور. .13

 حاسب آيل. .14

 سبورة ذكية. .15



 
 

 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . نن
 طالب خبعوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلعول على التغذية الراجعة من ال .هه 

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 خال ،و  التدريس  أسلوب  فعالية  مدي  و  املقرر  حول  ل املوقع االلكرتوين  الطالب  

 لعضو هيئة التدريس أو املوقع االلكرتوين للكلية.

 التقييم الداخلي للمقرر:
ث يفرتض أن يقيَّم الزمالء يف القسم أداء املادة أو عن طريق القسم العلمي، حي  ة التقييم هذه إما عن طريق أستاذتتم عملي  . وو

 ت املستخدمة يف تقدميه.عضو هيئة التدريس يف تقدمي املقرر و فعالية األدوا
 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .يي
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: .أأأ

 احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي.ام التقنية تشجيع استخد .17

التعلم الذايت. .18  تشجيع عمليات 

 تشجيع القراءات اخلارجية.   .19

 تشجيع الطالب علي املناقشة اجلماعية. .20

التحقق من   .ببب الطالب ) مثل: تدقيق تعحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات  معايري إجناز 
 عورة دوريةٍ لتعحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلّي، والتبادل ب

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس داخل القسم. .13

 تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة .تبادل  .14



 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .15

  .تتت
  .ثثث

 طيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ءات التخِصف إجرا

تطورات   .9 من  اجملتمع  يف  يستجد  مبا  وربطها  العلمية  املادة  يف  النظر  إلضافات أو إعادة  االحتياجات  وإظهار  وتغريات 
 تغريات حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى امعاتات مماثلة يف جاملقارنة مبقرر  .10
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 4/ 1/ 4  توصيف املقررات  الدراسية: 

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 .اإلثبات ابلقرائن املعاصرة  اسم املقرر:  

 55016699-2 رمز املقرر:  
 

 

 

  

 

 

 

 



 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى     سم املؤسسة التعليمية:ا هـ(12/3/1440)         اتريخ التوصيف

 .قسم الدراسات القضائية –                                          .نظمةالقضائية واأل  كلية الدراسات القسم: -لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ض 
 55016699-2.   اإلثبات ابلقرائن املعاصرة. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1 .50
 .ساعتان أسبوعياً . عدد الساعات املعتمدة:  2 .51
 .املاجستري يف الدراسات القضائيةالذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:    )أو الربامج(. الربانمج  3 .52

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

 .الفصل الدراسي الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .53
 .ال يوجد رر )إن وجدت(:سابقة هلذا املق. املتطلبات ال5 .54
 .ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .55
 .املبىن الرئيسي لكلية الدراسات القضائية واألنظمةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  فرع أو فروع تقدمي . 7 .56

 ق(:املتبع )اخرت كل ما ينطبمنط الدراسة   .1
التقليدية . حح  %100 النسبة:  قاعات احملاضرات 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين . طط
    

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

  النسبة:  ابملراسلة . كك
    

   النسبة:  تذكر أخرى .لل

 تعليقات:

 األهداف .ط



 الرئيس؟ما هدف املقرر  .2
 . وبيان أهميته رائن املعاصرة(،التعريف مبوضوع )اإلثبات بالق .1

 اإلثبات بالقرائن املعاصرة، ومدى االعتماد عليها يف احلكم القضائي.االطالع على أحكام  .2

إطالع الدارس على األنظمة املتعلقة مبوضوع )اإلثبات بالقرائن املعاصرة( يف النظام القضائي  .3

 السعودي.
تتجدد  ديث من أمارات وقرائن, السيما يف زمنلشريعة اإلسالمية فيما يقدمه العلم احلبيان حكم ا .4

بنظر شرعي أصيل يوضح أحكامها, ويبني املعاصرة فيه نوازل القرائن, وذلك بدراسة هذه القرائن 

 .مدى حجيتها يف القضاء
ات أو مراجع )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلوماملقرر الدراسي. لتطوير وحتسّي    –يتم تنفيذها    –اذكر إبجياز أي خطط   .3

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

 للتعلم الذاتي.

 والعلمي. ،ر مبا يتوافق مع التطور التقينحتديث موضوعات املقر .2

 ة، واملكتبة االلكرتونية يف حتسني املقرر الدراسي.نرتنت املتخصصتوظيف مواقع اال .3

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

 متابعة املؤمترات العلمية، وورش العمل املتخصصة.  .5

 التوافق مع ما تقدمه املؤسسات التعليمية املماثلة. .6
 

 دليل الربانمج(.   عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أولوب هنا وصٌف )مالحظة: املطوصف املقرر الدراسي   .س
 

 وصف عام للمقرر:
فالفهم الدقيق للقرائن  يف القضاء، (اإلثبات بالقرائن املعاصرة)يرتكز املقرر على بيان دور 

 املعاصرة طريق موصل إىل احلكم القضائي الصحيح.

 
 
 
 
 
 

 غي تناوهلا:املوضوعات اليت ينب .36
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

وبيان أنواعها، والفرق بني القرينة وما يشتبه هبا  .1  ساعتان 1 .تعريف القرائن املعاصرة, 



، وحمله، وأقسامه، ومذاهب الفقهاء يف طرق ، وشروطهابلقرائن  اإلثباتأمهية  .2
 اإلثبات.

 ساعتان 1

 ساعتان 1 ته، وقواعده.حقيقة عبء اإلثبات، وأمهي  .3

واإلجراءات اجلزائية.اإلثبات ابلقرائن يف نظامي  .4  ساعتان 1 املرافعات الشرعية، 

 ساعتان 1 دور خملفات اجلرمية يف اإلثبات ابلقرائن. .5

 ساعتان 1 .وما دوهنا  ،فسالفحص الطيب املثبت لالعتداء على الن .6

 (:  1بيان أحكام اإلثبات ابلقرائن املعاصرة ) .7

 .أحكامهماهيته, و  ريح االفرتاضيالتش •

 .وأحكامهاماهيتها,  بصمة املخ  •

 .وأحكامه,  واستخداماته  وأنواعه,  التصوير الطيب اإلشعاعي ماهيته, •

 .أنواعها, وأحكامها  التحاليل املخربية الطبية •

 أربع ساعات 2

 (:2ابلقرائن املعاصرة )حكام اإلثبات  ن أبيا .8
 اإلثبات ابملستندات الكتابية. •
 .التنومي املغناطيسي •
 آاثر الروائح ومدى االعتماد عليها يف إثبات اجلرمية، أو نفيها. •

 ساعتان 1

 (:3)بيان أحكام اإلثبات ابلقرائن املعاصرة  .9

 اإلثبات عن طريق جهاز كشف الكذب.   •
 مصل احلقيقة. •

ال •  .وأثرها يف إثبات جرائم القصاص، واحلدودوراثية  البصمة 

 ساعتان 1

 ساعتان 1 وسائل التقنية احلديثة يف اإلثبات اجلنائي. .10

لقضااي اإلثبات ابلقرائن املعاصرة)   .11  ساعتان 1 .(1تطبيقات قضائية 

لقضااي اإلثبات ابلقرائن املعاصرة ) .12  ساعتان 1 .(2تطبيقات قضائية 

 ساعتان 1 مراجعة. .13

 
 
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .37
 دروس إضافية حماضرات 

أو   معامل 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-6271.htm#0


2 

ــ 28 ساعات التدريس الفعلية 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 ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ  28 ــ

ــ 28 املعتمدةعات  السا 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 ــ ـ ــ ــــــ ــ ـ ــ ــ  28 ــ

 

 أسبوعياً:( اليت يقوم هبا الطالب خالل  اإلضايفالذايت  التعلم الفردي ) –دد ساعات الدراسة ع .38
 

 

 

 ت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهامقرر وفقاً جملاالخمرجات التعلم لل .39

 ً جيب أن تتوافق ةرجات تعلم املقرر مع أساليب التقومي واسرتاتيجيات التدريس، وتعمل مجيعها معا
بّي   انسجاماً  تعكس  متناسقة  وحدة  متبعفتها  وتقدم  وتدريسهم،  وتقوميهم،  الطلبة،  طلبات تعلم 

، وتتطلب ةرجات تعلم خاصة ابملقرر الدراسي، وينبغي عادةً املؤهالت الوطنية مخسة جماالت للتعلم
حيث تتوافق هذه املخرجات مع واحد أو أكثر من  مثانية،  من  أكثر  املقرر  تعلم  تكون ةرجات  أال 

لدى ب ويكون  اخلمس،  لتعلم  انمج واحد أو عض املقررات الدراسية ةرجات تعلم خاصة برب جماالت 
امل تعلم  مع ةرجات  مدجمة  الربانمج، كما حتدد أكثر  تعلم  مع ةرجات  توافقها  مدى  لتعكس  قرر؛ 

  معفوفة ةرجات تعلم الربانمج املخرجات املدجمة يف املقررات.
  اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف

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

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر ةرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 
 

 Curriculum Mapطة منهج املقرر خري
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر اإلطار الوطين للمؤهالت قرر وفقاً جملاالتخمرجات التعلم للم م
 املعرفة 1
 اإلثبات بالقرائن املعاصرة.تعريف  - 1-1

تأهمية  - ن اإلثبا قرائ وشروطهبال ه، ،  ، وحمل

 اإلثبات.وأقسامه، ومذاهب الفقهاء يف طرق 

 حقيقة عبء اإلثبات، وأهميته، وقواعده. -

امي املرافعات الشرعية، قرائن يف نظاإلثبات بال -

 واإلجراءات اجلزائية.

 دور خملفات اجلرمية يف اإلثبات بالقرائن. -

الطيب املثبت  - وما  ،لالعتداء على النفسالفحص 

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

ستتتتلو   - ل أ ستتتتتخدا ا

اعي  متتتت لتتتتيم اجل ع الت

 والتعاوني.

بتتتتتتتتني  - اظرات  نتتتتتتتت مل ا

ارات  - بتتتتتت االخت

 التحريرية

ة  - ستتتتتتتتتتتتتتتتت ل األ

 الشفوية.

ايا  - ضتتتتتتتتتتتتتتت الق

 العملية.

ات  - فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مل

 اإلجناز.

http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-6271.htm#0


 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر اإلطار الوطين للمؤهالت قرر وفقاً جملاالتخمرجات التعلم للم م
 .دونها

اإلثبات اجلنا -  ئي.وسائل التقنية احلديثة يف 

 

 

 الطال 

 

عتتتتتتتتتتتتتترو   - ال

ة  يتتتتتتتتتتتتتتتت الفرد

 واجلماعية.

عمليات تقويم  -

 األقران.

تتتتتتتتتتتتتتتديات  - من

قتتتتتتتتتتتتاش،  الن

ملقابالت  .وا

 املهارات املعرفية 2
2-1 

المناقشاااواالائلااالشاالشاااعدشاالاسااااةاالاابما  المبا  ااشا ❖
 تقاماالطالبافياالمقر .ا

البقويماالبكوينيامااخالااالخاائلبتااا اواالب ريريااشا سقاااا ❖
االسنشالالخاالاصلاالا اليا(.االبتا يخاأسماخا

البقااويمااالنعااانيامااخالاااالخاائلبتااا االنعااانياالا تااااوا ❖
 .ثا الواًءا ماعدشاأالافرةيشا(امنزلدشاالا  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

ستتتتلو   - ل 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.

لعرو  الفردية  - ا

 واجلماعية.

يم  - تقو يات  عمل

 ران.األق

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتديات  - ن م

قتتتتتتتتتتتتتتتتتتاش،  ن ل ا

 واملقابالت.

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
لةةي  3-1 نةةر العم ظةةري وا ا نةةر الن بةةني ا ا مةةة  املوائ

 .ملفردات املقرر

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

ستتتتلو   - ل 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.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر اإلطار الوطين للمؤهالت قرر وفقاً جملاالتخمرجات التعلم للم م
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 والكتابيتي .26  .قن مبادئ 

ومواقع  .27 نية،  كرتو يستخدل مصادر تعلم ال

عليمية على االنرتنت ذات الصلة باملقرر  .ت

 .زمالئه وحيرتل الرأي اآلخريتواصل مع  .28

  .االستماع والتواصل .29

يم  .30 عل الت رة  دا إ نظال  لى  الواجبات ع استالل 

(blackboard.) 

التحكيمية. .31 دارة اجللسات   إ

 ناقشة.احلوار وامل -

 العصف الذهين.  -

ستتتتلو   - ل 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 لنفسية احلركية )إنرات ااملها 5
ا  5-1 در قا الطالب  كون  بنهاية تدريس املقرر ينبغي أن ي

 :على أن

القرائن يشرح  .9 بتت ات  بتت اإلث عتتد  ل قوا لتت وحي

م  يقي و ئي،  قضا ملعاصرة إلثبات احلكم ال ا

 األدلة على كيفية حلها.

ة  .10 وجز القدرة على صياغة مرافعة بعبارات م

الوقت  .ومؤثرة يف ذات 

 احملاضرات. -

بتتتتتتتتني - األدوار  ل  يتتتتتتت متث

 الطال  .

ات   - نتتتتتتتتت التمري

 العملية.

ارات  - بتتتتتت االخت

 الشفوية.

ارات  - بتتتتتت االخت

 التحريرية.

 املالحظة املباشرة.



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر اإلطار الوطين للمؤهالت قرر وفقاً جملاالتخمرجات التعلم للم م
 .ة بلغة مؤثرةإدارة اجللسالقدرة على  .11

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .40

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 % 20 7 االختبار الفصلي التحرير 1

 % 10 9 االختبار الفصلي الشفوي 2

 % 10 طول العال الواجبات والتكليفات واحلضور  3

 %60 األخري االختبار النهائي  4

 دعمهماإلرشاد األكادميي للطالب و  .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(.  
بداي .16 بالقسم يف  التدريس  أعضاء هي ة  العاتقسيم رئيس القسم الطال  على  ل ة 

 الدراسي.

اإلرشاد  .17 إلزال كل عضو هي ة تدريس بتقديم جدول بالساعات املكتبية وساعات 

 األكادميي.

 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالنات القسم وموقع الكلية اإللكرتوني. .18
 

 

 معادر التعلنم .سس
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: .4

  ابن قدامة.املغىن :  .1

 ابن رشد.:  بداية اجملتهد وهناية املقتصد .2

   ابن القيم.الطرق احلكمية:   .3

 .إبراهيم بن حممد الفايزاإلثبات ابلقرائن يف الفقه اإلسالمي:   .4

 اإلثبات ابلقرائن: د. مجال طه. .5

 .عبد الرمحن بن عبد العزيز القاسم  :إلثبات والتوثيق أمام القضاءا .6



  .القاهرة-عامل الكتب ،زيز محديعبد الع  :كشف اجلرمية ابلوسائل احلديثة .7

  د. أمين أمحد.املستجدات يف وسائل اإلثبات:    .8

الشخصية:   .9 املدنية واألحوال  املعامالت  الشريعة اإلسالمية يف  د. حممد معطفى وسائل اإلثبات يف 
 الزحيلي.

   د. حممد بن معجوز.وسـائل اإلثبـات يف الفقـه اإلســالمي:   .10

 مدي بوادي.د. حسّي احملالوسائل العلمية احلديثة يف اإلثبات اجلنائي:   .11

بحثي يف فقه القضااي  ندوة )حنو منهج علمي أصيل لدراسة القضااي الفقهية املعاصرة(:   .12 مركز التميز ال
 املعاصرة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرايض.

 اثنيًا: املراجع النظامية:
 الشرعية .نظام املرافعات  .5

 نظام اإلجراءات اجلزائية . .6

 ت العلمية والتقارير وغريها(:ية األساسية )اجملالأدرج املواد املرجع .7
 جملة البحوث الفقهية املعاصرة. .7

 جملة البحوث اإلسالمية. .8

 جملة العدل. .9

 جملة القضائية. .10
 وغريها:املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي   .8

guihttp://www.nu.eg.sa/ 

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

 

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

حلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة ا  
 .مقعد احلد األقصى لكل شعبة (50)قاعة مزود ة بعدد               

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

 قاعات دراسية. .1

 قاعة احملكمة الصورية. .2
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 لربجميات وغريها(:معادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، وا  .3
 ال ينطبق.

 معادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات ةربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .4

 ر.بروجكتو .1

 حاسب آلي. .2

 سبورة ذكية. .3
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره .جج ج

 ية التدريس:اسرتاتيجيات احلعول على التغذية الراجعة من الطالب خبعوص فعال .ح حح 

 استبيانات تقويم  الطالب للمقرر:

ريق اسرتاتيجية التغذية يف تلك االسرتاتيجية يقول الطالب بتقييم املقرر عن ط

الالراجعة راء  آ امل،باستخدال استبيانات ملعرفة   حول  فعالية أسلو  طال    مدي  قرر و 

االلكرتالتدريس املوقع  خالل  وني  لعضو هي ة ،و من املمكن طرح هذه االستبانات من 

 التدريس أو املوقع االلكرتوني للكلية.

 التقييم الداخلي للمقرر:

حيث   العلمي،  القسم  طريق  أو عن  املادة  تتم عملية التقييم هذه إما عن طريق أستاذة 

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

 .قدميهاملستخدمة يف ت

 

 

 القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو  .خ خخ 
جلنة اخلطط كما تتم عملية تقييم املقرر أيضا من خالل املراجعة ال  دورية للمقرر من قبل 

 اجلداول يف القسم فيما يعرف بسياسة تدوير املقررات.و

 إجراءات تطوير التدريس: .د دد 

 اسي.ديثة يف تقديم املقرر الدرتشجيع استخدال التقنية احل (1

 تشجيع عمليات التعلم الذاتي. (2



 تشجيع القراءات اخلارجية.  (3

 تشجيع الطال  علي املناقشة اجلماعية. (4
التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تعحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  .ذ ذذ  إجراءات 

  عحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من تدريس مستقلّي، والتبادل بعورة دوريةٍ لت
 مؤسسة أخرى(:

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

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

 .املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات (3
 لتطويره:اسي والتخطيط  لدورية ملدى فعالية املقرر الدر ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة ا .ر رر

تطورات وتغريات  (1 من  إعادة النظر يف املادة العلمية وربطها مبا 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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 اإلدارية  العقود  ملقرر:اسم ا  

 55016695-2  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 عنهاسي  التعريف ابملقرر الدر  .ظ
 (55016695-2) اإلدارية العقود. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1 .57

 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة:  2 .58
 الدراسات القضائية  –املاجستري   . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .59

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

 املستوى الثالث –الثاين   العام. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .60
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .61
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .62
 املبىن الرئيسييكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  إن مل    املقرر،فرع أو فروع تقدمي . 7 .63

 منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(: .4
التقليدية . مم  %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين . نن
    

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

  :النسبة  ابملراسلة.عع
    

   النسبة:  تذكر أخرى .فف

 تعليقات:

 

 
 األهداف .ع 



 ما هدف املقرر الرئيس؟  -1
 .التمييز  هذا  ومثرة  التجاري، العقد  وعن  املدين العقد عن متييزه ومعيار  اإلداري، العقد مباهية  الطالب  تعريف .1
 .إبزاءها اإلدارة  سلطات  وحتديد  احلكومية،  واملشرتايت املنافسات  نظام  تناوهلا  اليت اإلدارية  العقود  أبنواع  اإلملام .2
 .اإلدارية العقود منازعات  يف  الفصل  طرق  على  الطالب  تدريب .3

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي. لتطوير وحتسّي    –يتم تنفيذها    –اذكر إبجياز أي خطط   .5
حباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لأل  

 .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. •
ا •  اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر.  لصعوابتدراسة 
 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 •

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

 .إبرامه  مراحل  –  اإلداري  العقد  أركان  – متييزه ومعيار  خصائصه  –  أمهيته  –  مفهومه:  اإلداري العقد .1
 .توريدلا عقود  –  العامة  األشغال  عقود  –  االلتزام عقود: اإلدارية  العقود  أنواع .2
 .املألوفة  الغري  الشروط  –  معها املتعاقد مواجهة يف  اإلدارة  سلطات.3
 .اإلداري العقد انقضاء طرق  –  اإلداري العقد تنفيذ  – اإلدارة مع املتعاقد حقوق.4
 خالف  على   ة ادر الص  اإلدارة تصرفات بعض  إبطال  دعوى  – مالية  مبالغ  على احلصول  دعوى  – العقد  بطالن  دعوى: اإلدارية العقود  دعوى.5

 .للعقد  املايل  التوازن اختالل عند  التعويض  دعوى  – العقد فسخ  دعوى  –  التعاقدية  التزاماهتا
 
 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .41
 ساعات التدريس   عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 2  . متييزه ومعيار  خصائصه  –  أمهيته  –  مفهومه:  اإلداري العقد. 1
 2 1  .مراحل إبرامه  –  اإلداري دعقال  . أركان2

 .التوريد عقود  –  العامة األشغال عقود  –  االلتزام عقود: اإلدارية  العقود  أنواع .6
 منظمة التجارة العاملية للمشرتايت احلكومية.عقود البوت, اتفاقية 

3 6 

 4 2  .املألوفة الغري الشروط – معها املتعاقد مواجهة يف اإلدارة سلطات.4

 4 2 .اإلداري العقد انقضاء  طرق – اإلداري العقد تنفيذ – اإلدارة مع تعاقدملا حقوق.5

 4 2 . مالية مبالغ على احلصول دعوى – العقد بطالن دعوى: اإلدارية العقود دعوى.6

 4 2 – العقد فسخ دعوى . التعاقدية التزاماهتا خالف على الصادرة اإلدارة تصرفات بعض إبطال . دعوى7



 .للعقد املايل التوازن اختالل دنع التعويض دعوى

 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .42
 دروس إضافية حماضرات 

أو   معامل 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

 ساعتان  طالب خالل أسبوعياً:وم هبا ال( اليت يقاإلضايفالذايت  التعلم الفردي ) –عدد ساعات الدراسة  .43
 
 
 

 طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع   .44
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

 مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر ةرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم. ة تعلم وتعليم متكاملة،عملي
 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر اإلطار الوطين للمؤهالت خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت م
 املعرفة 1
 –  متييزه  ومعيار  خصائصه  – أمهيته  –  مفهومه:  اإلداري العقد - 1-1

 .إبرامه مراحل  –  اإلداري العقد  أركان
 احملاضرة. -
 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي 
 والتعاوين.

 ناظرات بني الطالبملا -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

ـــوق - 1-2 ـــد حقـ ـــع املتعاقـ ـــذ – اإلدارة مـ ـــد تنفيـ ـــرق – اإلداري العقـ  طـ
 .اإلداري العقد انقضاء

1-3    
 املهارات املعرفية 2
2-1 

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

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

  



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

 واحباث ) سواءً مجاعية أو فردية (.
 

2-2    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 احملاضرة. - قرر.املوائمة بني اجلانب النظري واجلانب العملي ملفردات امل 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    

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

  العامة األشغال عقود  –  االلتزام عقود: اإلدارية  العقود  أنواع.معرفة  1
 .التوريد عقود  –
 طرق  –  اإلداري قدالع تنفيذ  – اإلدارة مع املتعاقد حقوق.معرفة  2

يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة .العامة  .اإلداري العقد انقضاء
 للمسائل العلمية 

 االستماع والتواصل  .3
 (.blackboardاستالم الواجبات على نظام إدارة التعليم ).4
 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
  استخدام أسلوب -

التعليم اجلماعي 
 والتعاوين.

 الطالببني  ظرات  املنا -
 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
5-1    
5-2    

 
 مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:ل  جدو  .45

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

 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ط
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(.  
 العام الدراسي.يس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية م رئتقسي .19
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .20
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .21

 

 معادر التعلنم .ص ص 
 طلوبة:أدرج الكتب املقررة امل 

 .املطوع سامل السعودية،اإلدارية يف اململكة العربية  العقود. 1

 .اخلويل عمر ، اململكة العربية السعوديةاإلدارية يف  العقود. 2

.عبد هللا بن محد الوهييب, القواعد املنظمة للعقود اإلدارية وتطبيقاهتا يف اململكة العربية السعودية. 3  

, أ.د. علي شطناوي. اململكة العربية السعوديةالنظرية العامة للعقود اإلدارية يف  -4   

 .الطماوي سليمان اإلدارية، للعقود العامة األسس .4

 .سعيد حسني حممد إبرامها، وأحكام اإلدارية العقود فكرة يف وجيزة دراسة .5

 رير وغريها(:أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقا .7
 االلتزامات والعقود.جملة 

 الشرعيةاملعايري 
 

 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: .8
 موقع املوسوعة القانونية

الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: .9  مواد تعليمية أخرى مثل 
 املوسوعة الفقهية

 ملأحكام ديوان الظا
 

 املرافق املطلوبة .ض ض 



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

 مقعد احلد األقصى لكل شعبة. 30قاعة مزود ة بعدد 

 واملعامل، وغريها(:ات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض،  املباين )قاع .23

 قاعات دراسية. .11

 املكتبة . .12

 معادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .24
 

 معادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات ةربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .25

 روجكتور.ب .16

 حاسب آيل. .17

 سبورة ذكية. .18
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز زز
 اسرتاتيجيات احلعول على التغذية الراجعة من الطالب خبعوص فعالية التدريس: .س س س 

تقومي  الطالب للمقرر:  استبياانت 

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

 لعضو هيئة التدريس أو املوقع االلكرتوين للكلية.

 التقييم الداخلي للمقرر:
أو عن طريق القسم العلمي، حيث يفرتض أن يقيَّم الزمالء يف القسم أداء املادة    ة التقييم هذه إما عن طريق أستاذتتم عملي  . ششش

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

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

 تدوير املقررات



 إجراءات تطوير التدريس: .ض ض ض 

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .21

التعلم الذايت. .22  تشجيع عمليات 

 تشجيع القراءات اخلارجية.   .23

 املناقشة اجلماعية.تشجيع الطالب علي  .24

الطالب ) مثل: تدقيق تعحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءا .طط ط التحقق من معايري إجناز  ت 
 مستقلّي، والتبادل بعورة دوريةٍ لتعحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 أعضاء هيئة التدريس داخل القسم.تبادل تصحيح املقررات بني   .16

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة . .17

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .18

  .ظظ ظ
  .ععع

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

وربطها   .11 العلمية  املادة  يف  النظر  تطوراتإعادة  من  اجملتمع  يف  يستجد  االحتياجات   مبا  وإظهار  وتغريات 
 إلضافات أو تغريات حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات .12
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 المظالم   ديوان أمام   المرافعات  اسم املقرر:  

 55016693-2  رمز املقرر:  
 

  

 

 



 

 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمةالقسم:-لكليةا

 

 عنهالتعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة   .غ 
 (55016693-2 )  المظالم ديوان أمام المرافعات. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1 .64

 ساعتانات املعتمدة:  . عدد الساع2 .65
 الدراسات القضائية  –املاجستري   . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .66

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

 املستوى الثالث –الثاين   العام. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .67
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .68
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .69
 املبىن الرئيسياملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  فرع أو فروع تقدمي . 7 .70

 ينطبق(:منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما  .5
التقليدية . صص  %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين.قق
    

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

  النسبة:  ابملراسلة . شش
    

   النسبة:  تذكر أخرى . تت



 تعليقات:

 

 
 األهداف . ف
 ما هدف املقرر الرئيس؟  -1
 .اإلدارية  املنازعة  طبيعة مع يتعارض ال  مبا  ،(هـ1435)  املظامل  ديوان  أمام  املرافعات  ونظام اجلديد  الشرعية  املرافعات  نظام مأحكا  بني  الربط.1
 .درجاهتا  مبختلف اإلدارية  احملاكم  أمام  الدعاوى  إقامة  وشروط  إبجراءات التعريف.2
 .هوآاثر  وشروطه، اإلدارية،  األحكام يف  الطعن  كيفية  على  التعرف .3

خطط   .6 أي  إبجياز  تنفيذها    –اذكر  الدراسي.  لتطوير وحتسّي    –يتم  أو مراجع  املقرر  لتقنية املعلومات  )مثل االستخدام املتزايد 
 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   

 .املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم هبا القسم يف حينها •
من الشبكة حتديث مص • التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة   املعلوماتية.ادر 
 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 •
 ستباانت على الطالب ملعرفة مرئياهتم حول املقررتوزيع ا •
 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   .ص
 وصف عام للمقرر:

 (.األوىل املادة)  أمامه املعروضة القضااي  على  اإلسالمية الشريعة  أحكام  وتطبيقه(  هـ1435)  املظامل  ديوان أمام  املرافعات  نظام  اتمس.1
 (.9  إىل 5 من:  املواد)  وقيدها  اإلدارية  الدعوى رفع كيفية.2
  األحكام  وحجية التنفيذية  ابلصيغة  وتذييلها األحكام  وإصدار  القضاة  وتنحي ابخلرباء  واالستعانة اجللسات  وإدارة  اإلدارية  الدعاوى  نظر.3
 (.32  إىل  10 من:  املواد)

 شـروط – النظـر إعـادة طلـب – االسـتئناف وإجـراءات كيفيـة  – لالعـرتاض احملـددة املهلـة – شـروطه: اإلداري القضاء أحكام على  االعرتاض.4
 (.59  إىل  33 من:  املواد) االعرتاض  يف  الفصل  –  ضاالعرتا وآاثر العليا،  اإلدارية احملكمة أمام  االعرتاض  وإجراءات

 
 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .46
 ساعات التدريس   عدد األسابيع قائمة املوضوعات

  على  اإلسالمية الشريعة  أحكام  وتطبيقه(  هـ1435)  املظامل  ديوان أمام  املرافعات  نظام  مسات.1
 .  أمامه املعروضة القضااي

3 6 

 6 3 (.9  إىل 5 من:  املواد)  وقيدها  اإلدارية  دعوىال رفع كيفية.2

 8 4 وتذييلها األحكام وإصدار  القضاة وتنحي ابخلرباء  واالستعانة اجللسات وإدارة اإلدارية الدعاوى نظر -3



 (.32 إىل 10 من : املواد) األحكام وحجية التنفيذية ابلصيغة

 وإجراءات كيفية – لالعرتاض احملددة ةاملهل – شروطه: اإلداري القضاء  أحكام على االعرتاض .4
 وآاثر العليا، اإلدارية احملكمة أمام االعرتاض وإجراءات شروط – النظر إعادة طلب – االستئناف
 (.59 إىل 33 من : املواد) االعرتاض يف الفصل – االعرتاض

4 8 

 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .47
أو   دروس إضافية حماضرات  معامل 

 تديواس
 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

 ساعتان  ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:اإلضايفالذايت  التعلم الفردي ) –عدد ساعات الدراسة  .48
 

 
 
 

 واسرتاتيجيات تدريسهاطرق قياسها    خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع .49
 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 ةرجات التعلم املستهدفة.تناسب طرق : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت اثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي ةرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق ةرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 ال يلزم أن يتضمن كل مقرر ةرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.الحظة أنه عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع م
 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
  وتطبيقه(  هـ1435)  املظامل  ديوان أمام  املرافعات  نظام  مسات - 1-1

 .  أمامه املعروضة القضااي  على  اإلسالمية الشريعة أحكام
 احملاضرة. -
 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي 
 والتعاوين.

 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

ـــر - 1-2 ـــدعاوى نظـ ـــة الـ ـــات وإدارة اإلداريـ ـــتعانة اجللسـ ـــرباء واالسـ  ابخلـ
ــاة وتنحــي ــدار القضـ ــام وإصـ ــذييلها األحكـ ــيغة وتـ ــة ابلصـ  التنفيذيـ
 (.32  إىل  10 من:  املواد) األحكام  وحجية

1-3    
 املهارات املعرفية 2



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

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

 .ين من خالل االختبارات التحريريةتكويالتقومي ال ❖
منزلية  ❖ واجبات  النهائي  االختبار  خالل  من  النهائي  التقومي  

 واحباث ) سواءً مجاعية أو فردية (.
 

  

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

 وار واملناقشة.احل -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي 
 والتعاوين.

 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

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

 واجلماعية.
عمليات تقومي   -

 األقران.
النقاش، منتدايت  -

 واملقابالت.
3-2    

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

  وتطبيقه(  هـ1435)  املظامل  ديوان أمام  املرافعات  نظام  مساتمعرفة  
 .  أمامه املعروضة القضااي  على  اإلسالمية الشريعة أحكام

 ابخلرباء  واالستعانة اجللسات  وإدارة  اإلدارية  الدعاوى  نظر  معرفة .2
  وحجية التنفيذية  ابلصيغة  وتذييلها األحكام  وإصدار  القضاة  وتنحي

 (.32  إىل  10 من:  املواد) األحكام
 االستماع والتواصل  .3
 (.blackboardاستالم الواجبات على نظام إدارة التعليم ).4
 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
يم  استخدام أسلوابلتعل -

 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
5-1    
5-2    

 



 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .50
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 والتكليفات  الواجبات 2
 60 األخري االختبار النهائي 3

 

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

 الغرض يف كل أسبوع(.   الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا
 العام الدراسي.تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية  .22
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .23
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .24

 

 علنممعادر الت .طط
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 .هـ22/1/1435 واتريخ( 3/م) رقم امللكي ابألمر الصادر املظامل، ديوان أمام املرافعات نظام .1

 .الدين  مجال سامي اإلداري، القضاء  أمام واإلجراءات اإلدارية الدعاوى .2

 ة ابألنظمة القضائية ابململكة, د. عدانن الدقيالن.. الدعوى القضائية يف الفقه اإلسالمي دراسة فقهية تطبقيه مقرون3

 .السنوسي حممدي صربي اإلداري، القضاء  أمام اإلجراءات .4

 .بسيوين هاشم عبدالرءوف اإلدارية، املرافعات .5

 أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: .7
 مدونة األحكام القضائية

 العدلجملة 
 

 وغريها:اد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي  املو  .8
 حساب ديوان املظامل بتويرت  -موقع موقع ديوان املظامل

الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: .9  مواد تعليمية أخرى مثل 
 املوسوعة الفقهية

 أحكام ديوان الظامل



 
 املرافق املطلوبة .ظظ

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

 مقعد احلد األقصى لكل شعبة. 30قاعة مزود ة بعدد 

 لعرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات ا .26

 قاعات دراسية. .13

 املكتبة . .14

 معادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .27
 

 معادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات ةربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .28

 بروجكتور. .19

 حاسب آيل. .20

 سبورة ذكية. .21
 

 قومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره ت .غ غغ 
 اسرتاتيجيات احلعول على التغذية الراجعة من الطالب خبعوص فعالية التدريس: .ففف

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  لا ،و  التدريس  أسلوب  فعالية  مدي  و  املقرر  حول  طالب  

 لعضو هيئة التدريس أو املوقع االلكرتوين للكلية.

 التقييم الداخلي للمقرر:
أن يقيَّم الزمالء يف القسم أداء   املادة أو عن طريق القسم العلمي، حيث يفرتض  ة التقييم هذه إما عن طريق أستاذتتم عملي  . قق ق

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

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



 تدوير املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .ل لل

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .25

التعلم الذايت. .26  تشجيع عمليات 

 تشجيع القراءات اخلارجية.   .27

 تشجيع الطالب علي املناقشة اجلماعية. .28

الطالب )   .ممم التحقق من معايري إجناز  مثل: تدقيق تعحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات 
 مؤسسة أخرى(:  مستقلّي، والتبادل بعورة دوريةٍ لتعحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس داخل القسم. .19

 ئة التدريس من خارج اجلامعة .تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هي .20

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .21

  .ن نن 
  .ه هه 

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

االحتياجات  .13 وإظهار  وتغريات  تطورات  من  اجملتمع  يف  يستجد  مبا  وربطها  العلمية  املادة  يف  النظر  إعادة 
 أو تغريات حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .  إلضافات

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات .14
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 مناهج البحث العلمي اسم املقرر:

 55016686-2 املقرر:رمز 
 

 

 

 

  



 منوذج توصيف مقرر دراسي

 رىجامعة أم الق إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-13الفصل الدراسي األول اتريخ التوصيف:

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمةالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ق 
 (55016686-2مناهج البحث العلمي ). اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1 .71
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة:  2 .72
 الدراسات القضائية  –املاجستري   ر الدراسي:  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقر 3 .73

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

 العام األول، املستوى األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .74
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .75
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .76
 املبىن الرئيسياملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  فرع أو فروع تقدمي . 7 .77

 منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(: .5
التقليدية . ثث  %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات 

 

   

  النسبة:  كرتوينالتعليم اإلل . خخ
    

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

  النسبة:  ابملراسلة . ضض
    

   النسبة:  تذكر أخرى . ظظ

 تعليقات:

 

 
 األهداف .ك



 ما هدف املقرر الرئيس؟ .6
وخطواته. .5  معرفة أسس التفكري العلمي السليم، وخصائصه، 
 األنظمة.اإلملام مبناهج البحث العلمي يف جمال   .6
 القدرة على إعداد البحوث املقارنة بني الشريعة واألنظمة. .7

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي. لتطوير وحتسّي    –يتم تنفيذها    –اذكر إبجياز أي خطط   .7
 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   

 .ملراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم هبا القسم يف حينهاا •
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 تعل •  م املقرر.دراسة 
 عقد حلقات نقاش داخل القسم للنظر يف املقررات •
 استباانت على الطالب ملعرفة مرئياهتم حول املقرر توزيع •
 توظيف التقنية املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر. •

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

 التعريف ابلبحث العلمي، وأهدافه، وأمهيته يف جمال األنظمة.
 أسس التفكري العلمي، وخصائصه.

البحث العلمي، يف اجملال الشرعي ويف األنظمة.  مصادر 
 إعداد حبث علمي، وضوابطه.كيفية 

 البحث عن املراجع.استثمار املكتبة االلكرتونية يف  
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .51
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 2 التعريف ابلبحث العلمي، وأهدافه، وأمهيته يف جمال األنظمة.  -1
 4 2 وخصائصه.أسس التفكري العلمي،   -2
البحث العلمي، يف اجملال الشرعي ويف األنظمة -3  4 2 .مصادر 

 4 2 كيفية إعداد حبث علمي، وضوابطه.  -4
 4 2 .استثمار املكتبة االلكرتونية يف البحث عن املراجع -5

 2 1 تكليف الطالب ببحوث, وتوزيعها عليهم ابالختيار. -6

 6 3 تقومي حبوث الطالب. -7

 
 
 
 
 



   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .52
 دروس إضافية حماضرات 

أو   معامل 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

 ساعتان  ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:اإلضايفالذايت  التعلم الفردي ) –عدد ساعات الدراسة  .53
 

 

 ياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق ق .54
 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  -
 طرق التقييم و تتسق معها ومع ةرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب اثنياً  -
ر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي ةرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق ةرجات تعلم املقر اثلثاً  -

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 املعرفة 1
 احملاضرة. - .األنظمة جمال يف  تهوأمهي وأهدافه،  العلمي،  ابلبحث التعريف - 1-1

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي 
 والتعاوين.

 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

 كيفية إعداد حبث علمي، وضوابطه. - 1-2

1-3    
 املهارات املعرفية 2
2-1 

تقدم املن ❖ ملتابعة  استمارة  وإعداد  الشفهية  واألسئلة  اقشات 
 الطالب يف املقرر.

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

 واحباث ) سواءً مجاعية أو فردية (.
 

  

2-2    
 ليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤو  3
 احملاضرة. - املوائمة بني اجلانب النظري واجلانب العملي ملفردات املقرر. 3-1

 احلوار واملناقشة. -
االختبارات  -

 التحريرية



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

اجلماعي التعليم  
 والتعاوين.

 املناظرات بني الطالب -

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

 واجلماعية.
عمليات تقومي   -

 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. .32  يتقن مبادئ االتصال الشفهي 
تعلم الكرتونية، و  .33 مواقع تعليمية على يستخدم مصادر 

 االنرتنت ذات الصلة ابملقرر.
 يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية  .34
 االستماع والتواصل   .35
استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم  .36

(blackboard.) 
 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوابلتعليم   -

 اجلماعي والتعاوين.
 بني الطالباملناظرات   -
 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
أن يكون الطالب :بنهاية تدريس املقرر ي 5-1  نبغي 

لرأي أو  أن   يكون الطالب متجردا للدليل، وأن ال يكون متعصبا 
 شخص، وأن الشعور ال مدخل له عند وجود الدليل.

 

 احملاضرات. -
متثيل األدوار بني   -

 .الطالب
 

التمرينات   -
 العملية.

االختبارات  -
 الشفوية.

االختبارات  -
 التحريرية.

 املالحظة املباشرة. -
5-2    

 
 
 
 

 الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي  .55



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    
5    
6    

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ع 

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 .25
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .26
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .27

 

 معادر التعلنم .عع 
 درج الكتب املقررة املطلوبة:أ .8
 التعريف آبداب التأليف، السيوطي. .1
 العلمي، عبدالرمحن بدوي.مناهج البحث   .2
 حتقيق النصوص ونشرها،  عبدالسالم هارون. .3
 البحث القانوين، حسان سلطان وغامن العبيدي وشريف سعيد.  .4
 أساسيات البحث القانوين، أمين سعد سليم.  .5
 قانون، أمحد إبراهيم عبدالتواب.أصول البحث العلمي يف علم ال .6
 ركي ابشا.الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية، أمحد ت .7

   :مث بعد توزيعها على الطالب يستفيد كل طالب يف اجلانب التطبيقي وكتابة التقارير من املراجع التالية 

املتوسعة، مثل: املبسوط للسرخسي احلنفي، واملغين البن قدامة. .9  كتب الفقه 
 قانون، مثل: كتب السنهوري.كتب ال .10

 

 )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:أدرج املواد املرجعية األساسية   .11
 جملة البحوث الفقهية املعاصرة. .11



 جملة البحوث اإلسالمية. .12
 جملة األصول والنوازل. .13

 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: .12
 مثل: ملتقى أهل احلديث، والشبكة الفقهية واأللوكةامللتقيات العلمية 

الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد   .13  تعليمية أخرى مثل 
 املوسوعة الفقهية -
 املكتبة الشاملة -

 
 املرافق املطلوبة .غغ 

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

 مقعد احلد األقصى لكل شعبة. 30قاعة مزود ة بعدد 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .29

 قاعات دراسية. .15

 املكتبة . .16

 عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  معادر تقنية )أدوات  .30
 

 معادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات ةربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .31

 بروجكتور. .22

 حاسب آيل. .23

 سبورة ذكية. .24
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .وو و
 راجعة من الطالب خبعوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلعول على التغذية ال.ييي

تقومي  الطالب للمقرر:  استبياانت 

يف تلك االسرتاتيجية يقوم الطالب بتقييم املقرر عن طريق اسرتاتيجية التغذية الراجعة ،ابستخدام استبياانت ملعرفة  آراء 
من املمكن طرح هذه االست ،و  التدريس  أسلوب  فعالية  مدي  و  املقرر  حول  باانت من خالل املوقع االلكرتوين  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   ة التقييم هذه إما عن طريق أستاذتتم عملي  . أأأأ

 الية األدوات املستخدمة يف تقدميه.عضو هيئة التدريس يف تقدمي املقرر و فع
 التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية   .بببب

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: .تتتت

 شجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي.ت .29

التعلم الذايت.تشجيع  .30  عمليات 

 تشجيع القراءات اخلارجية.   .31

 تشجيع الطالب علي املناقشة اجلماعية. .32

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تعحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ثثثث
 مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:والتبادل بعورة دوريةٍ لتعحيح االختبارات أو عينة من الواجبات  مستقلّي، 

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس داخل القسم. .22

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة . .23

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .24

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

االحتياجات  .15 وإظهار  وتغريات  تطورات  من  اجملتمع  يف  يستجد  مبا  وربطها  العلمية  املادة  يف  النظر  إعادة 
 إلضافات أو تغريات حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى رنة مبقررات مماثلة يف جامعاتاملقا .16
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 55016682-2 رمز املقرر:                         
 

 

 

 

 

  



 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 الدراسات القضائية -األنظمةالدراسات القضائية و القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 55016682-2  الشرعية  املرافعات. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1 .78
 (2)أسبوعيًّا    ساعتان. عدد الساعات املعتمدة:  2 .79
 داريالقضاء اإل  – ماجستري . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .80

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

 األولالفصل  -املنهجية للماجستري  السنة  . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .81
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .82
 ال يوجدتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  . املتطلبات امل6 .83
 املبىن الرئيسياملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  فرع أو فروع تقدمي . 7 .84

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

التقليدية -أ  %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات 
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين -ب
    

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

  النسبة:  ابملراسلة -ث
    

   النسبة:  تذكر أخرى -ج

 تعليقات:

 األهداف .ب 



 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 املرافعات الشرعية، وبيان أمهيتها، واحلاجة إليها، وجماالهتا.التعريف بعلم   •
 ب على القاضي واخلصوم التقيد هبا يف سري احملاكمات الشرعية.بيان آداب املرافعة وقواعدها اليت جي  •
 التعرف على مناذج من فقه املرافعات الشرعية املدون لدى السلف.  •
 يه.التعريف مبصادر فقه املرافعات واملؤلفات ف  •
 إعطاء فكرة موجزة عن نظام املرافعات الشرعية يف اململكة العربية السعودية. •

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

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

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

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

 هلا:املوضوعات اليت ينبغي تناو  .56
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

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

2 4 

 4 2 اثنياً: دراسة موجزة ألهم أصول احملاكمات الشرعية يف اإلسالم.

 4 2 مدُّ منها فقه املرافعات الشرعية..اثلثاً: األصول الشرعية واملقاصد الكلية اليت يست

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

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

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

 4 2 رافعات الشرعية وضوابطه.سابعاً: تفسري نظام امل



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

2 4 

 2 1 تطبيقات قضائية
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .57
 دروس إضافية حماضرات 

أو   معامل 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30     30 الفعليةساعات التدريس 
 30     30 الساعات املعتمدة

 

االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .58    الطالب خالل أسبوعياً:( اليت يقوم هبا الذايت 
 ساعتان أسبوعيًّا .59

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .60
 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  -
 ع ةرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها وماثنياً  -
وجيب أن تتسق ةرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً  : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي ةرجات التعلم بدقة،اثلثاً  -

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم  م
 املعرفة 1

ومقوماته،  • 1 -1 الشرعية  املرافعات  مصطلح  معرفة 
لب على أهم أصول ومشروعيته، ويتعرف الطا

 احملاكمات الشرعية.
اليت  • الكلية  واملقاصد  الشرعية  األصول  حيدد 

فقه املرافعات الشرعية، ويقارن بني يستمدُّ منها 
 صور فقهوقضاء السلف والقضاء املعاصر.

ميثل بقضااي متنوعة، وحيلل اخلطوات املتبعة يف  •
 أحكامها.

احملاضرة املطورة   •
)العروض 
 التقدميية(.

 شة.املناق •
 العصف الذهين. •
استخدام   •

التقنيات التعليمية 
)الفيديو 
 التعليمي(

تقومي بنائي   •
) أسئلة 
 –شفهية 
حبوث  
وأوراق 
عمل  

 وتقارير (.
تقومي هنائي   •

 (
االختبارات  

التحريرية 
ملف   –

إجناز 



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم  م
 .الطالب (.

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

 تدريسية خمتارة.  مواقف
ملواقف   خيطط • وفقاً  مناسبة  التدريس  لطريقة 

 تدريسية خمتارة.
يف حيلل   • اآلخرون  يتبعها  اليت  اإلسرتاتيجيات 

 تدريسهم.
واملعرفية اليت  • والنفسية  الفلسفية  األسس  حيدد 

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

ي مبا  عناصر سابقة  متغريات  مع  تناسب 
 التدريس.

 املناقشة. •
يف  • التعلم 

صغرية  جمموعات 
تعلم  )ورش عملـ  

 تعاوين(.
 احملاكاة. •
القائم على  • التعلم 

 املشاريع.

شفوايً  •
)مناقشة 
التقارير 

 البحثية(.
)نقد  • مقالياً 

االسرتاتيجي
ات 

 التعليمية(.

2- 2    
2- 3    

 سؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل امل 3
 تطوير الذات شخصياً ومهنياً. • 1 -3

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

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

التعلم  • اسرتاتيجية 
حول  املتمركز 

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

بطاقة  •
حظة مال

لتقومي 
 األداء.

تقومي  •
 األقران.

التقومي  •
الذايت 

)التقارير 
 الذاتية(.

3- 2    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 التواصل مع املتعلمني لغوايً وجسدايً وعن بعد. • 2 -4
 استخدام وسائل االتصال التعليمي احلديثة. •
الكرتون • تعلم  مصادر  ومواقع استخدام  ية، 

 تعليمية على الويب ذات الصلة ابملقرر.

الفيديو  • استخدام 
 التفاعلي.

 املناقشة. •
  احملاكاة. •

 شفوايً. •
تقومي  •

التكليفات 
الفردية 



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

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

 ته واحلكم عليهواستيعاب املقروء واكتشاف مكوان

  الصحيحةالقدرة على الكتابة  -

 احملاضرات. -
متثيل األدوار بني  -

 الطالب.
 

التمرينات   -
 العملية.

االختبارات   -
 الشفوية.

االختبارات   -
 التحريرية.

 املالحظة املباشرة.
5- 2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .61

خطابة، تقدمي شفهي، مشروع مجاعي، كتابة مقال،  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، 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

 ودعمهمكادميي للطالب  اإلرشاد األ .غ 
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(.
 )ست ساعات أسبوعياً(.  الساعات املكتبية -
 املوقع اإللكرتوين للجامعة.عرب التواصل  -

 مصادر التعّلم .ه 
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

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

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

 ، لعالء الدين الطرابلسي احلنفي.األحكاممعني احلكام فيما يرتدد بني اخلصمني من   -1
عدانن  -2 د.  ابململكة,  القضائية  ابألنظمة  مقرونة  تطبقيه  فقهية  دراسة  اإلسالمي  الفقه  يف  القضائية  الدعوى 



 الدقيالن.
 أصول املرافعات الشرعية يف مسائل األحوال الشخصية، للمستشار أنور العمروسي.  -3
 دكتور حممد الزحيلي.واملدنية، لألستاذ الأصول احملاكمات الشرعية   -4
صلى هللا عليه وسلم للقضاة ليهتدوا هبا يف احلكم بني الناس،   -5 النيبُّ  وضعها  اليت  القضائية  احملاكمات  أصول 

 لألستاذ الدكتور انصر بن حممد الغامدي.
 قواعد املرافعات الشرعية فقهاً ونظاماً ، للدكتور سعد بن ظفري.  -6

 لشرعية السعودي، للشيخ عبد هللا بن خنني.شرح نظام املرافعات االكاشف يف   -10
 التصنيف املوضوعي لتعاميم وزارة العدل يف اململكة.    -11 
 نظام املرافعات الشرعية ابململكة العربية السعودية ولوائحه التنفيذية.  -12 
 ال يوجد  االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل  3

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

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

 حة، وغريها(:واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاالدراسية  
قاعات دراسية جمهزة, وتتوافر هبا طاوالت مستديرة من أجل تفعيل عدد من طرق التدريس املناسبة, وتتوافر فيها األجهزة  

 املناسبة أدانه.

 ال ينطبقوغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل،   .32

 اللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:معادر تقنية )أدوات عرض البياانت، و   .33
 أجهزة كمبيوتر.  -
 (.Data Showجهاز عرض البياانت ) -
 (.Over Head Projectorجهاز عرض الشفافيات ) -
 فيديو. -
 تلفزيون. -

 جتهيزات ةربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:معادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل   .34

 بروجكتور. .1

 .حاسب آيل .2

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



 اسرتاتيجيات احلعول على التغذية الراجعة من الطالب خبعوص فعالية التدريس: .س 
 واستيعابه وتقبله ملا مت.قيس مدى رضى الطالب وقناعته أبداء املدرس، وفهمه  ة تاستبان -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

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

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

التحقق من   .ض  الطالب ) مثل: تدقيق تعحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات  معايري إجناز 
 ستقلّي، والتبادل بعورة دوريةٍ لتعحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:م
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم. •
 لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى.  دل بصورة دوريةالتبا •
 تصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر.املشاركة والتبادل يف ال •

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ط
 بشكل دوري.مراجعة توصيف املقرر ومفرداته  •
يدرسون نفس املقرر حول توزيع املوضوعات وطرق التقومي املتبعة   •  وغريها.استشارة الزمالء الذين 
 حتديث مصادر التعلم املرتبطة ابملقرر. •
 االستفادة من آراء املختصني يف مادة املقرر. •
 تعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به. •
 األحباث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(.  االطالع على •
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. •
 قارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى.امل •
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 صيف املقرر الدراسيتو 
 

 

 

 اإلدارة العامة  اسم املقرر:  

 55016698-2  رمز املقرر:  
 

 

 

 

 

 



 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 يةالدراسات القضائ -كلية الدراسات القضائية واألنظمةالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ل 
 (55016698-2)العامة  اإلدارة. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1 .85

 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة:  2 .86
 الدراسات القضائية  –املاجستري   . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .87

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

 الرابع  املستوى – الثاين  العام. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .88
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .89
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .90
 املبىن الرئيسياملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  فرع أو فروع تقدمي . 7 .91

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

التقليدية.غغ  %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات 
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين . أأأ
    

وعن طريق اإلنرتنت( . ب بب   بة:النس  تعليم مدمج )تقليدي 
    

  النسبة:  ابملراسلة . ججج
    

   النسبة:  تذكر أخرى. دد د

 تعليقات:

 

 
 األهداف . م



 ما هدف املقرر الرئيس؟  -1
 .خصائصها  وبيان االمة ابإلدارة  التعريف. 1
 .العامة  اإلدارة  دراسة  يف  الطالب وملكة  مهارات  تنمية. 2
 .احلياة شؤون يف العامة اإلدارة أبمهية  الطالب إحاطة. 3
 .الطالب عند  اإلدارية  الشخصية  بناء .4
الدراسي.  لتطوير وحتسّي    -يتم تنفيذها    -اذكر إبجياز أي خطط    -2 أو مراجع اإلنرتنت، املقرر  لتقنية املعلومات  )مثل االستخدام املتزايد 

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

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

 .العامة  اإلدارة تعريف
 .اإلدارة  علم  اتريخ
 اإلدارة  علم  دراسة أمهية
 اإلدارة  علم  دراسة  طبيعة

 .األخرى اإلنسانية  والعلوم  اإلدارة  علم  بني التمييز
 :ذلك  على املرتتبة واآلاثر  العامة  اإلدارة خصائص

 .التنظيمية  الصفة /أوال
 .نسانيةاإل الصفة /اثنيا
 .التعاونية الصفة /اثلثا
 .اهلدفية  الصفة /رابعا

 اإلسالم يف  اإلدارة  نظام مبادئ
 خطواته  وأمهية  التنظيم
 اإلداري  التنظيم عناصر

 .وأنواعه  ومزاايه  وأمهيته  ومفهومه  اإلداري  التفويض
 وآاثره  اإلداري  التفويض  شروط
 اإلداري  التنظيم مبادئ

 وأمهيته  مفهومه  التخطيط
 وأنواعه  اإلداري  التخطيط عناصر
 اإلداري  التخطيط جناح  عوامل
 اإلدارية القيادة مهوم

 الرتبوي  القائد يف تتوفر  أن  جيب  اليت  السمات



 اإلدارية القيادة اختيار طرق
 (حيكمها  اليت  واملبادئ املفهوم) واالتصال التنسيق
 وشروطه  ووسائله  االتصال  أساليب
 (.أحكامها وبعض وأمهيتها  تعريفها)  العامة  اإلدارة  على الرقابة

 السعودي  والنظام الفقه يف  العامة الوظيفة  تنظيم عليها  يقوم  اليت  املبادئ
 السعودية العربية  اململكة يف  اإلداري  النظام  يف  دراسة

 
 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .62
 ساعات التدريس   عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 2 اإلدارة  علم  دراسة أمهية  اإلدارة،  علم  واتريخ  ،.العامة  اإلدارة تعريف
 وخصــائص األخـرى، اإلنسـانية والعلـوم اإلدارة علـم بـني والتمييـز اإلدارة، علـم دراسـة طبيعـة -2

 /اثلثــا. اإلنســانية الصــفة /اثنيــا. التنظيميــة الصــفة /أوال: ذلــك علــى املرتتبــة واآلاثر العامـة اإلدارة
 دفيةاهل الصفة  /رابعا.  التعاونية  الصفة

2 4 

 4 2 .خطواته وأمهية والتنظيم اإلسالم، يف اإلدارة نظام مبادئ -3

 التفويض وشروط وأنواعه، ومزاايه وأمهيته ومفهومه اإلداري والتفويض اإلداري، التنظيم عناصر. 4
 .وآاثره اإلداري

2 4 

 4 2 .وأنواعه رياإلدا التخطيط وعناصر وأمهيته، مفهومه والتخطيط اإلداري، التنظيم مبادئ -5

 القائد يف تتوفر أن جيب اليت والسمات اإلدارية، القيادة مفهوم اإلداري، التخطيط جناح عوامل-6
 (حيكمها اليت واملبادئ املفهوم) واالتصال ولتنسيق  اإلدارية، القيادة اختيار وطرق الرتبوي،

2 4 

 ،(أحكامها وبعض وأمهيتها تعريفها) عامةال اإلدارة على والرقابة وشروطه، ووسائله االتصال أساليب -7
 يف اإلداري النظام يف ودراسة السعودي، والنظام الفقه يف العامة الوظيفة تنظيم عليها يقوم اليت وملبادئ
 السعودية العربية اململكة

2 4 

 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .63
أو   دروس إضافية حماضرات  معامل 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .64  ساعتان  ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت 



 

 
 
 

 اتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرت  .65
 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  -
 م و تتسق معها ومع ةرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقيياثنياً  -
املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي ةرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق ةرجات تعلم اثلثاً  -

 م أن يتضمن كل مقرر ةرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلز 
 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م
 املعرفة 1
 دراسة  أمهية  اإلدارة،  علم  واتريخ  ،.العامة  اإلدارة تعريف  -1 - 1-1

 اإلدارة  علم
 احملاضرة. -
 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي 
 والتعاوين.

 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

ــيم عناصــر - 1-2 ــويض اإلداري، التنظـ ــه اإلداري والتفـ ــه ومفهومـ  وأمهيتـ
  .وآاثره  اإلداري  التفويض  وشروط واعه،وأن  ومزاايه

1-3    
 املهارات املعرفية 2
2-1 

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

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

 ) سواءً مجاعية أو فردية (.واحباث  
 

  

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

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي 
 والتعاوين.

رات االختبا -
 التحريرية

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



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م
 واجلماعية. املناظرات بني الطالب -

عمليات تقومي   -
 األقران.

منتدايت النقاش،  -
 واملقابالت.

3-2    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن يكون الطالب قاد 4-1  را على أن:بنهاية تدريس املقرر ينبغي 

  وأمهيته  ومفهومه  اإلداري  والتفويض  اإلداري،  التنظيم عناصر  معرفة
 ..وآاثره  اإلداري  التفويض  وشروط وأنواعه،  ومزاايه

 اإلدارة  والرقابةعلى وشروطه، ووسائله االتصال أساليب  -  معرفة. 2
  عليها يقوم  اليت  وملبادئ  ،(أحكامها  وبعض  وأمهيتها تعريفها)  العامة
  النظام يف ودراسة السعودي،  والنظام  الفقه  يف  العامة ظيفةالو   تنظيم

 االستماع والتواصل .3 السعودية العربية  اململكة يف  اإلداري
 (.blackboardاستالم الواجبات على نظام إدارة التعليم ).4
 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوابلتعليم   -

 اجلماعي والتعاوين.
 لطالباملناظرات بني ا -
 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
5-1    
5-2    

 
 مي الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام تقو  .66

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

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

 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . ف
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(.  
 العام الدراسي.سم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية تقسيم رئيس الق .28
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .29



 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .30
 

 مصادر التعّلم .ف ف
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 الطماوي سليمان /د اإلدارة، علم مبادئ.1

 احللو د/ماجد العامة، اإلدارة. 2

 النادي فؤاد /د اإلدارة، علم مبادئ. 3

 السعودية العربية اململكة يف املدنية اخلدمة أنظمة

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

 مدونة األحكام القضائية
 لعدلاجملة 

 
 اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع  3

 بتويرت املدنية  اخلدمة  ووزارة  العامة املراقبة ديوان  حساب  -العامة املراقبة  ديوان  موقع

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

 عمالواأل القانون جملة
 

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

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

 قاعات العرض، واملعامل، وغريها(:اعات احملاضرات، واملختربات، و املباين )ق .35

 قاعات دراسية. .17

 املكتبة . .18

 معادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .36
 



 معادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات ةربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .37

 بروجكتور. .25

 حاسب آيل. .26

 سبورة ذكية. .27
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   .ججج ج
 اسرتاتيجيات احلعول على التغذية الراجعة من الطالب خبعوص فعالية التدريس: . حح حح 

تقومي  الطالب للمقرر:  استبياانت 

استبياانت ملعرفة  آراء ،ابستخدام  يف تلك االسرتاتيجية يقوم الطالب بتقييم املقرر عن طريق اسرتاتيجية التغذية الراجعة
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:
ة أو عن طريق القسم العلمي، حيث يفرتض أن يقيَّم الزمالء يف القسم أداء املاد  ة التقييم هذه إما عن طريق أستاذتتم عملي  . خخخخ

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

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

 تدوير املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .ذذ ذذ 

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .33

التعلم الذايت. .34  تشجيع عمليات 

 تشجيع القراءات اخلارجية.   .35

 املناقشة اجلماعية.تشجيع الطالب علي  .36

الطالب ) مثل: تدقيق تعحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجرا .رر رر التحقق من معايري إجناز  ءات 
 مستقلّي، والتبادل بعورة دوريةٍ لتعحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:



 م.أعضاء هيئة التدريس داخل القستبادل تصحيح املقررات بني   .25

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة . .26

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .27

  .زز زز
  . س س س س 

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

وربطها   .17 العلمية  املادة  يف  النظر  تطور إعادة  من  اجملتمع  يف  يستجد  االحتياجات مبا  وإظهار  وتغريات  ات 
 إلضافات أو تغريات حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات .18
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 التأديبقضاء   اسم املقرر:  

 (55016694-2)  رمز املقرر:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 ......... ............قسم الدراسات القضائية......... -.....................واألنظمة كلية الدراسات القضائية.... القسم: -لكليةا .92
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ن
 (55016694-2قضاء التأديب    )   . اسم املقرر الدراسي ورمزه:1 .93
 2. عدد الساعات املعتمدة:  2 .94
 ماجستري يف القضاء اإلداري. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .95

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

 الفصل األول -السنة األوىل. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .96
 ال . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .97
  ال  . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6 .98
   العابدية  التعليمية:املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة  دمي فرع أو فروع تق. 7 .99

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

التقليدية .هه ه  %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات 
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين . ووو
    

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

  النسبة:  ةابملراسل . ححح
    

   النسبة:  تذكر أخرى . ططط

 تعليقات:

 

 األهداف .ه 



 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 أن يعرف الطالب املوظف العام من هو؟ -

 أن يعرف الطالب اختصاص قاضي التنفيذ ومعاونيه. -

 .الطالب القانونية املنظمة لعملية التنفيذ القضائيأن يعرف  -

 اجلانب النظري ابجلانب العملي  أن يكون الطالب لديه القدرة على ربط -

 وقوف الطالب على إشكاالت التنفيذ وطرق جماوزهتا. -

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

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

 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .67
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

وال -أوال  2 1 نظرايت يف حتديد عالقته ابلدولة (املوظف العام)مفهومه، 

العامة واخلاصة( الوظيفة وخارجها()  والسلبية()داخل   2 1 واجبات املوظف العام.) اإلجيابية 

الفرق بينها وبّي املخالفات األخرى(  -اثنيا  4 2 املخالفة التوديبية) املفهوم،األركان، 

 4 2 مبدأ املشروعية،

ا  -اثلثا التوديبية)  اجلزاء  العقوبة  حتكم  اليت  وأنواعه، ملبادئ  اجلزاء،   إيقاع  التودييب،ظوابط 
وأساسه وآاثره(  وأهدافه، 

2 4 

التحقيق،ضماانت  التحقيق،ضماانت  إجراءات  التوديبة)  املخالفة  يف  التحقيق  رابعا:ضماانت 
 املتهم(

2 4 

 2 1 انقضاؤها.   –إجراءاهتا    –أركاهنا   –خامساً: الدعوى التوديبة: تعريفها 

الضماانت(   املختعة،االعرتاض،  وإيقاع اجلزاء التودييب.)السلطة   2 1 سادساً: احملاكمة 



أمام ديوان املظامل، نظام ديوان املظامل((سابعاً: األنظمة ذات العلة  2 1 املرافعات 

األحكام العادرة من ديوان املظامل  2 1 اثمناً: جمموعة 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .68
أو   دروس إضافية حماضرات  معامل 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

      2 ساعات التدريس الفعلية

      2 الساعات املعتمدة
 

االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .69  ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت 
 

 

 لمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاالتعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين لخمرجات   .70
 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  -
 يجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع ةرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتاثنياً  -
املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي ةرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق ةرجات تعلم املقرر اثلثاً  -

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
1-1    
1-2    
1-3    

 املهارات املعرفية 2
2-1    
2-2    
2-3    

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-1    
3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1    
4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    
5-2    



 
 مي الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام تقو  .71

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

1     
2    
3    
4    
5    
6    

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

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 مصادر التعّلم .ك ك

د/خالد الظاهر.املوظفّي يف املأحكام أتديب    . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1  ملكة العربية السعودية، 

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

، ماجد احللو -  .القضاء اإلداري 

للوظيفة العامة يف اإلسالم،- األساسية  أنس قاسم جعفر..  املبادئ   حممد 

 التوديب ،سليمان الطماويقضاء    -القضاء اإلداري -

فؤاد النادي.ا -  لقضاء اإلداري، 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 نظام ديوان املظامل. -

أمام ديوان املظامل -  .املرافعات 

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

 املرافق املطلوبة .لل 
املقاعد داخل القاعات بّين مت الدراسية واملختربات )أي عدد  القاعات  املرافق مبا يف ذلك حجم  الدراسي من  املقرر  طلبات 

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:



 واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات،   .38
 دوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:معادر تقنية )أ  .39
 معادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات ةربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .40

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   .شششش
 لتدريس:اسرتاتيجيات احلعول على التغذية الراجعة من الطالب خبعوص فعالية ا .صصصص
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ض ض ض ض 
 إجراءات تطوير التدريس: .ططط ط
الطالب ) مثل: تدقيق   .ظظظ ظ التحقق من معايري إجناز  تعحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات 

 من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلّي، والتبادل بعورة دوريةٍ لتعحيح االختبارات أو عينة 
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .عععع

 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا



 4/ 1/ 4  توصيف املقررات الدراسية  : 

 
 لبرامج الدراسات العلياتوصيف مقرر دراسي  

 

 خل إىل القضاء اإلدارياملد:  سم المقررا

 55016683-2رمز املقرر:  



 دراسي منوذج توصيف مقرر

: جامعة أم القرى .                                                تاريخ التقرير :  املؤسسة التعليمية

 هـ15/3/1440

 نظمة / قسم الدراسات القضائية: كلية الدراسات القضائية واأل الكلية/القسم

 

 : عنه أ ( تحديد المقرر والمعلومات العامة 

 55016683-2رمز المقرر:  .    اإلداري: المدخل إلى القضاء  المقرر اسم –1

 ساعتان أسبوعيًَّا .:  دةالمعتم الساعات  –2

راسات القضائية الماجستير يف الد : ضمنها المقرر تقديم يتم التي  الربامج أو الربنامج –3

.  

 حسب الجدول الدراسي . : اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس  المقرر -4

الفصل الدراسي األول من السنة  : المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذه المقرر فيه -5

 المنهجية . 

 ال يوجد . : المقرر)إن وجدت( االمتطلبات المسبقة لهذ -6

 ال يوجد . : المقرر)إن وجدت( امصاحبة لهذالمتطلبات ال -7

المبنى  : لم يكن يف المقر الرئيسي للمؤسسة التعليميةمكان تدريس المقرر إن  -8

 الرئيسي للكلية .



 نمط الدراسة المتبع : -9

  %100 –النسبة  -قاعات المحاضرات التقليدية   -ت

 :ب ( األهداف 

 أهداف المقرر الرئيسة :

وأهميَّتها لمظالم يف اإلسالم ، وحكمها وأركاهنا ، وشروطها ، التعريف بوالية ا -7

 وفوائدها ، والفرق بينها وبين القضاء العادي .

 بيان الصلة بين قضاء المظالم والقضاء اإلداري الحديث . -8

بيان أهم التطورات التي طرأت على والية المظالم عرب العصور اإلسالمية  -9

 المختلفة .

 ة ، والمبادئ ذات الصلة به.التعريف بمبدأ الشرعيَّ  -10

 بالدعاوى اإلداريَّة وبيان أحكامها والفروق بينها .التعريف  -11

التعريف باإلجراءات المتبعة يف رفع الدعاوى اإلدارية ونظرها والحكم  -12

 فيها ، واآلثار المرتتبة عليه . 

إعطاء الدارس معلوماٍت كافية عن والية المظالم )القضاء اإلداري( يف  -13

 بأنظمته المختلفة . والتطورات التي حدثت عليها ، واإللمامالمملكة 

  :تنفيذها يف الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر التي يمكن طط  الخ

 . االطالع على مواقع الجهات العدلية يف المملكة على شبكة المعلومات .1  

صة يف القضاء عمومًا ، وال2   قضاء اإلداري خصوصًا .. االستفادة من المواقع المتخصِّ

 . االستفادة من المدونات القضائية الصادرة عن ديوان المظالم يف المملكة . 3 



 

 : وشمولها بحثها المطلوب المواضيع – 1

 القضاء اإلداريِّ يف النظام السعودي .كل ما يتعلَّق بوالية المظالم يف اإلسالم ، مع التطبيق على 

ساعات  األسابيععدد  ات املقرروضوعقائمة مب
 التدريس

أركانه ، وحكمه ، ، وبيان  اإلداري  )قضاء المظالم(القضاء التعريف ب  -1

وبيان الفرق بينه وبين القضاء العادي  ، ، وأهميَّته ومكانته وفوائده 

 . والقضاء اإلداري  الحديث 

 ساعات 4 2

من العصر نشأة قضاء المظالم يف اإلسالم وتطوره عبر العصور بدًء  -2

 النبوي ، وحتَّى العصر السعودي الحاضر .

 ساعتان 1

نشأة القضاء اإلداري الحديث ، وأسبابه ، وتشكيالته ، وبيان سبق  -3

 اإلسالم إلى ذلك من العصر النبوي .

 ساعتان 1

مبدأ الشرعيَّة وصلته بالقضاء اإلداري ) تعريفه ، وأهميَّته ، وأدلته ،  -4

 ت الموازية له ( .  ومصادره ، والنظريا

 ساعات 2 1

 ساعتان 1 الرقابة على أعمال اإلدارة ) تعريفها ، وبيان أنواعها ، وأحكامها ( . -5



المطلوب هنا وصف الموضوعات التي تدرس :  : )مالحظةالدراسي  ف المقرريصتوج ( 

 يف المقرر (  

 (:  دراسيفصل  التدريس لكل   ساعات إجمالي عدد)الدراسي   المقرر مكونات – 2

 المجموع  أخرى عملي معامل إضافيةدروس  اتمحاضر 

 28 --- --- --- --- 28 الساعات المعتمدة

 ساعتان  : متوقعة من الطلبة  يف األسبوعبحثية ساعات  – 3

ر وفقًا لإلطار الوطني للمؤهالت : – 4  مخرجات التعلم للمقرَّ

ر إلى تخريج الطالب العارف والمتقن لمهارات القضاء اإلداري  1) ( يهدف المقرَّ

ر ، إلى تطبيقه يف  الواقع العلمي  من خالل دراسة المختلفة ؛ من خالل فهم جوانب المقرَّ

 ساعتان 4 2 ( .تعريف موجزدعوى اإللغاء اإلدارية : )  -6

 ساعات 4 2 ( .تعريف موجزدعوى التعويض اإلدارية : )  -7

 ساعتان 1 ( .جزتعريف مودعوى العقود اإلدارية : )  -8

 ساعتان 1 ( . تعريف موجزدعوى التأديب اإلدارية : )  -9

الحكم القضائي اإلداري : ) تعريفه ، وخصائصه ، والفرق بينه وبين  -10

سباب الطعن فيه ، واستئنافه ، واألسباب القرار اإلداري ، وحجيَّته ، وأ

 اري  ( . التي تنقضي فيها الدعوى اإلدارية بدون حكٍم قضائيٍّ إد

 

2 

 

 ساعات 4



الجوانب الشرعيَّة للقضاء اإلداري  يف الفقه اإلسالمي ، وموازنتها بما يجري عليه العمل يف 

ر .النظام ال   سعودي الذي يمث ل الواقع التطبيقي للمقرَّ

 : المعرفة -أ

 : وصف المعرفة التي سيتم اكتساهبا يف المقرر -4

ر هي : المعارف التي سيتم اكتساهبا   من خالل المقرَّ

 تعريف والية المظالم يف اإلسالم وما يميِّزها عن الواليات األخرى . -

 وشروطه وأركانه وآدابه وأهميته وحكمه .معرفة أحكام القضاء اإلداريِّ  -

معرفة تاريخ قضاء المظالم يف اإلسالم ، وحتى العصر الحاضر يف المملكة العربية  -

 السعودية .

 عاوى اإلداريَّة يف النظام السعودي .معرفة أنواع الد -

 معرفة إجراءات النظر والحكم يف الدعاوى اإلداريَّة .  -

 ة ، واآلثار المرتتبة عليها .معرفة خصائص األحكام اإلداريَّ  -

 :واإللمام هبا  رف التطوير تلك المعالمقرر  تدريسسرتاتيجيات ا -5

 المحاضرات التدريسية . -

 طالب .التحضير المسبق من قبل ال -

 الحوار والمناقشة . -

 المناظرات بين الطالب . -

 :لدى الطالب  المكتسبة رف االمعقياس مستوى طرق  -6



 األسئلة والمناقشات الشفهيَّة . - 

 األبحاث المختلفة . -       

 أوراق العمل . -       

 ملفات اإلنجاز . -       

 االختبارات التحريرية المختلفة . -       

 

 :المطلوب تطويرها  اإلدراكية –لمهارات المعرفية ا -ب

ر إلى تنمية المهارات  (4  المعرفية واإلدراكية التالية :يهدف تدريس المقرَّ

إدراك المفاهيم المختلفة عند أهل العلم يف التعريف بوالية المظالم ، وبيان فقهها  -

 وأحكامها .

 دى الطالب .الوعي بطريقة تنمية المعلومات القضائية واإلداريَّة ل  -

ف على طريقة بحث مسائل فقه القضاء اإلداري  من مصادرها الشرعيَّة وال  -  نظاميَّةالتعرُّ

 المعتمدة .

 : اإلدراكية-اسرتاتيجيات التعلم المستخدمة يف تطوير المهارات المعرفية (5

اإلرشاد والتوجيه لمصادر التعلُّم  –البناء الفقهي والنظامي  –التواصل مع الطالب 

ر .الم  ختلفة يف المقرَّ

 : اإلدراكية المكتسبة -طرق تقييم المهارات المعرفية (6

نقاشات المختلفة أثناء المحاضرات التي من خاللها يمكن معرفة تقدم الطالب يف ال -   

 المقرر .



 عقد اختبار أعمال سنة من خالله يمكن معرفة المهارات والمعارف التي أتقنها الطالب . -   

 ختبار النهائي الذي يمثِّل التقويم النهائي للطالب يف المقرر .اال -       

 

 : قات مع اآلخرين  والمسئوليةمهارات العال -ج

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب  •

 تطويرها :

ر بالجانب العملي والتطبيقي ، مع خالل االستفادة من المعلومات  ربط الجانب النظري للمقرَّ

 شخصيَّته العلمية .والمهارات والمصادر التي تلقاها الطالب يف بناء 

 اسرتاتيجيات التعليم المستخدمة يف تطوير هذه المهارات والقدرات : •

 المحاضرات واأللقاء . -

 العصف الذهني للطالب . -

 االستفادة من مواقع المعلومات المختلفة . -

ر المختلفة .االستفادة من مراجع و -  مصادر المقرَّ

        لمهارات العالقات الشخصية وقدرهتم على تحمل المسئولية :طرق تقييم اكتساب الطلبة 

ر ومنهجه . -    التكليف بأبحاث وأوراق عمل يف مفردات المقرَّ

 االختبارات الشفهية . -

  االختبارات التحريرية . -        



ر .  : المعلومات، والمهارات الحسابية )العددية(مهارات االتصال ، وتقنية  -د  ال يحتاجها المقرَّ

ر . : المهارات الحركية  )إن كانت مطلوبة( -هـ  ليست مطلوبة يف المقرَّ

 :من معارف ومهارات متنوعة  خالل الفصل الدراسيجدول قياس ما اكتسبه الطالب -5

، أو مشروع  قصير: مقالة، أو اختبار  مثال )نوع التقويم  يم والتق

 فصلي... الخ(جماعي، أو اختبار 

نسبة  المحدد لهاألسبوع 

الدرجة 

من 

يم والتق

 النهائي

 %20 7 اختبار فصلي تحريري 1

 %10 طوال المحاضرات المناقشات الشفوية والمشاركات 2

 %10 طوال المحاضرات الواجبات والتكليفات والحضور 3

 %60 األخير  االختبار النهائي  4

 : د( الدعم المقدم للطلبة

التوجيه واإلرشاد للطالب ، وتقديم النصح والمشورة العلمية لهم على مستوى القسم 

ر على وجه الخصوص .   كله ، وعلى مستوى أستاذ المقرَّ

 : هـ ( مصادر التعلم



 :  المطلوبر  المقرَّ الكتاب الرئيس  -1

.  النظام السعوديسة تطبيقية على اإلسالمي )قضاء المظالم ( ؛ درا القضاء اإلداري   

تأليف األستاذ الدكتور ناصر بن محمد بن مشري الغامدي ، دار طيبة الخضراء ، مكة 

  المكرمة .

ر :  التي ياألخرى المراجع  -2  حسن بالطالب الرجوع إليها يف المقرَّ

 األحكام السلطانية ، للماوردي ، وألبي يعلى الفراء الحنبلي .  -    

 تبصرة الحكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام البن فرحون المالكي . -    

 أدب القاضي ، للماوردي . -    

 أدب القضاء ، البن أبي الدم الحموي الشافعي . -    

 هأ . 1400شوكت محمد عليان ، الرياض ،  للدكتوريف اإلسالم ،  قضاء المظالم -    

 . يمان الطماوي ، عدة طبعاتالقضاء اإلداري ، للدكتور سل -     

 القضاء اإلداري ، للدكتور راغب الحلو ، عدة طبعات . -     

 موسوعة القضاء اإلداري ، للدكتور علي شطناوي ، عدة طبعات . -   

القضاء اإلداري السعودي ، للدكتور خالأد خليأل الظأاهر ، مكتبأة القأانون واالقتصأاد  -   

 بالرياض .

السأأعودي ، للأأدكتور شأأريف بعلوشأأة ، مركأأز الدراسأأات العربيأأة ،  القضأأاء اإلداري -   



 الرياض .

  :الكتب والمراجع الموصى بها )الدوريات العلمية، التقارير(  -3

 مجالت الجامعات السعودية .  -   

 مجلة العدل ، الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة .  -   

  لمملكة . مجلة القضائية ، الصادرة عن وزارة العدل با  -  

  :االلكترونية   قعالموا -4

 .( https://www.boe.gov.sa)على شبكة اإلنرتنت  الوزراءهيئة الخرباء بمجلس موقع  -

 .( http://www.moj.gov.sa)على شبكة اإلنرتنت  عدلموقع وزارة ال -

 .( http://www.bog.gov.sa)على شبكة اإلنرتنت  ديوان المظالمموقع  -

 ( .http://www.shura.gov.sa)الشورى على شبكة اإلنرتنت موقع مجلس  -

موقع مجلس القضاء األعلى السعودي على شبكة  -
 ( .https://iservices.scj.gov.sa)اإلنرتنت

 يات واالسطوانات ونحوها : مجمثل الربتعليمية أخرى مواد أي  -5

ر  ال تنطبق ، وال يحتاجها المقرَّ

 :  و ( المرافق المطلوبة

اعة دراسية مجهزة بمقاعد مريحة للطالب وطاوالت ، وسبورة ، ومكتب لألستاذ ، ق

 لكل شعبة .مقعداً كحدٍّ أقصى  40تحتوي على 

 :األخرى  المرافق التعليمية-1

 القاعات الدراسية والمدرجات ، لالستفادة منها يف االختبارات . -



 قاعة المحكمة الصوريَّة . -

 . النادي الطالبي بالكلية -

رة للنقاشات العلمية . -  القاعات المصغَّ

ر . :وأدوات العرض  أجهزة الكمبيوتر -2  ال يحتاجها المقرَّ

ر :يستفاد منها يف أداء مصادر أخرى  -3   المقرَّ

ز يف كلِّ قاعةٍ دراسية .   -3  جهاز بروجكرت مجهَّ

 سبورة ذكيَّة للعرض . -4

 :يره ه وتطوتحسينوعمليات الدراسي يم المقرر وز( تق

ر الراجعة للطالب : اسرتاتيجيات الحصول على -1  التقويم عن جودة تقديم المقرَّ

 : استبيانات تقويم الطالب للمقرر

وأستاذه عن طريق مجموعة من بتقييم المقرر يف هناية كلِّ فصٍل الطالب حيث يقوم 

المقرر و آراء الطالب حول األسئلة واالستبانات المعدة على موقع الجامعة ، لمعرفة 

ر .  مدي فعالية أسلوب التدريس ،  وكفاية المقرَّ

ر األخرى : -3  اسرتاتيجيات تقويم المقرَّ

ر من قبل األستاذ نفسه ، أو من قبل أساتذة يمكن أن تتمَّ عمليات أخرى  للتقويم للمقرَّ

 القسم ، أو حتَّى من قبل القسم ذاته كلَّ عاٍم لمعرفة اإليجابيات والسلبيات .

 :دريس وتطويره ت تحسين التءاإجرا-3



تشجيع االستفادة من المواقع العلمية اإللكرتونية والمكتبات يف إثراء مفردات  -

ر .  المقرَّ

 الطالب على القراءات الخارجية واألسئلة والنقاشات .تشجيع  -

ر ومفرداته ومستجداته . -  تشجيع األبحاث المستمرة حول المقرَّ

 :وتحصيلهم للمهارات والمعارف  از الطلبةعمليات التحقق من مستويات إنج-4

ر بين أعضاء هيئة التدريس المتخصصين يف مجال الدراسات  - تبادل تدريس المقرَّ

 . القضائية

تبادل التصحيح ألوراق الطالب وبحوثهم بين أعضاء هيئة التدريس  -

 المتخصصين .

تخطيط العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر وال -4

 : للتحسين

رات مماثلة يف الجامعات األخرى .  -  المقارنة بمقرَّ

ر بعد خمس سنواٍت مثالً .  -  محاولة تطوير مفردات المقرَّ
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 القرارات اإلدارية  اسم املقرر:  

 55016684-2  رمز املقرر:  
 

 

 

 

 

 



 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمةالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه . و

 55016684-2  رمز املقرر:  .القرارات اإلدارية. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1 .100
 .ساعتان. عدد الساعات املعتمدة:  2 .101
 الدراسات القضائية –  يف القضاء اإلداري  املاجستري مج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  . الربان3 .102

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

 األول  العام. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .103
 ال يوجد ذا املقرر )إن وجدت(:. املتطلبات السابقة هل5 .104
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .105
 املبىن الرئيسياملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  فرع أو فروع تقدمي . 7 .106

 منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(: .4
التقليدية . ييي  %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين . ككك
    

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

  النسبة:  ابملراسلة . ممم
    

   النسبة:  تذكر أخرى . ننن

 تعليقات:

 

 
 األهداف .ي



 ما هدف املقرر الرئيس؟ .5
 دارية.التعريف ابلقرارات اإل-1

ا .6  لقرارات اإلدارية .تنميه مهارات وملكة الطالب يف دراسة 
الطالب أبمهية دراسة أحكام القرارات اإلدارية. .7  إحاطة 

  القضائية عند الطالب .بناء الشخصية   -4
الدراسي.  لتطوير وحتسّي    –يتم تنفيذها    –اذكر إبجياز أي خطط   .8 )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر 

 كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.     اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى
 .املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم هبا القسم يف حينها •
من الشبكة  • التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة   املعلوماتية.حتديث مصادر 
 رر.تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املق •
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.توظيف التقنية امل •

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

 ، والعيوب املؤثرة فيها.وأنواعها، وموضوعاهتا، وطرق تنفيذهاوأركاهنا،  ،داريةالتعريف ابلقرارات اإليتناول هذا املقرر 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .72
 ساعات التدريس  عدد األسابيع ملوضوعاتقائمة ا

 .أمهيته  ومدى,  خصائصه  وبيان,  دارياإل  القرار تعريف -9
 .داريةاإل  املصطلحات من  وغريه  دارياإل  القرار  بني التمييز  و

2 4 

 .صدارهإ صحة  وشروط,  دارياإل  القرار  أركان -10
 .   وموضوعاهتا,  داريةاإل  القرارات  أنواعو 

2 4 

 4 2 .، ووسائل العلم بهداريقرار اإلالعوامل املؤثرة يف ال -11
القرار اإلداري، وعيوبه، وسحبه، وآاثر ذلك. -12  4 2 كيفية تنفيذ 
 4 2 إلغاء القرار اإلداري، وآاثره، وأوجهه. -13
القرار اإلداري وآاثره، وهنايته، والدعاوى املرتبطة ابلقرار اإلداري:  حتصني  -14

 القرار التأدييب. -دعوى اإللغاء
2 4 

  رفعها   جراءاتإ  – شروطها –  طبيعتها)    دارياإل  القرار  تنفيذ  وقف  دعوى -15
 .(فيها احلكم  –

 .داريةاإل  القرارات  على  قضائية  تطبيقات -16

2 4 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .73
 دروس إضافية حماضرات 

أو   معامل 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو



 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 تمدةالساعات املع

 

 ساعتان  ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) –عدد ساعات الدراسة  .74
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .75
 اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم

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

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 املعرفة 1
 احملاضرة. - وما يتعلق هبا  رارات اإلداريةالتعريف ابلق - 1-1

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
م  استخدام أسلوب التعلي -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

تطبيقات من الت - 1-2 عريف ابلدعاوى املتعلقة ابلقرار اإلداري، مع 
 احملاكم.

1-3    
 املهارات املعرفية 2
2-1 

تق ❖ ملتابعة  استمارة  وإعداد  الشفهية  واألسئلة  دم 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. - لي ملفردات املقرر.املوائمة بني اجلانب النظري واجلانب العم 3-1

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

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

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



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

عمليات تقومي   -
 األقران.

، منتدايت النقاش -
 واملقابالت.

3-2    
 ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال  4
أن يكون الطالب قادرا على أن: 4-1  بنهاية تدريس املقرر ينبغي 

والكتايب. .37  يتقن مبادئ االتصال الشفهي 
تعلم الكرتونية، ومواقع تعليمية على  .38 يستخدم مصادر 

 االنرتنت ذات الصلة ابملقرر.
 واصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية يت .39
 االستماع والتواصل   .40
استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم  .41

(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.

 االختبارات -
 الشفوية.

االختبارات  -
 التحريرية.

 املالحظة املباشرة. -
5-2    

 
 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .76
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
احملدد األسبوع 

 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 .ك

الوقت   ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار 
 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 .31
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .32
 يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين.ول اإعالن هذه اجلد .33

 

 مصادر التعّلم .م م
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: .9
للقرارات اإل -1  الطماوي .دارية ,  سليمان  النظرية العامة 
احللو. -2  القانون اإلداري , ماجد 
 .يف اململكة العربية السعودية ، د.محدي حممد العجمي  اإلداريالقانون   -3
 دارية وتطبيقاهتا يف اململكة العربية السعودية, د. فؤاد حممد موسى.القرارات اإل -4
 السناري.القرارات اإلدارية يف اململكة العربية السعودية, د. حممد عبد العال  -5
 القرار اإلداري بني النظرية والتطبيق , خالد الزعيب .   -6
القرار اإل -7   داري , صاحل الربيعة .دعوى وقف تنفيذ 

  واد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج امل2

 مجالت الجامعات السعودية .  -

 العدل بالمملكة . مجلة العدل ، الصادرة عن وزارة  -   

 مجلة القضائية ، الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة .  -  

 ي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماع3

 .( boe.gov.sahttps://www.)على شبكة اإلنرتنت  الوزراءهيئة الخرباء بمجلس موقع  -

 .( moj.gov.sahttp://www.)على شبكة اإلنرتنت  عدلموقع وزارة ال -

 .( bog.gov.sahttp://www.)على شبكة اإلنرتنت  ديوان المظالمموقع  -

 ( .shura.gov.sahttp://www.)موقع مجلس الشورى على شبكة اإلنرتنت  -

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


 ( .scj.gov.sahttps://iservices.)السعودي على شبكة اإلنترنتموقع مجلس القضاء األعلى   -

الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مو  .10  اد تعليمية أخرى مثل 
-  

 
 املرافق املطلوبة . نن

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

 مقعد احلد األقصى لكل شعبة. 30قاعة مزود ة بعدد 

 قاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، و  .41

 املكتبة .   -20  قاعات دراسية. .19

 معادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .42
 

 اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات ةربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: معادر أخرى )حددها: مثالً  .43

 سبورة ذكية.   حاسب آيل.  بروجكتور. .28
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   . غغ غغ 
 اسرتاتيجيات احلعول على التغذية الراجعة من الطالب خبعوص فعالية التدريس: .فففف

تقومي  الطالب للمقرر:  استبياانت 

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

 ة.لعضو هيئة التدريس أو املوقع االلكرتوين للكلي

 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  .ققق ق

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

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

 تدوير املقررات

https://iservices/


 إجراءات تطوير التدريس: .لل لل

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .37

التعلم ال .38  ذايت.تشجيع عمليات 

 تشجيع القراءات اخلارجية.   .39

 تشجيع الطالب علي املناقشة اجلماعية. .40

الطالب ) مثل: تدقيق تعحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إج . مممم التحقق من معايري إجناز  راءات 
 ريس من مؤسسة أخرى(:مستقلّي، والتبادل بعورة دوريةٍ لتعحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تد

 داخل القسم.تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس  .28

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة . .29

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .30

 ويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتط .نن نن 

اجملتمع   .19 يف  يستجد  مبا  وربطها  العلمية  املادة  يف  النظر  االحتياجات إعادة  وإظهار  وتغريات  تطورات  من 
 إلضافات أو تغريات حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات .20
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 توصيف املقررات الدراسية: 4  /1 /4
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

  طرق اإلثبات اإلدارياسم املقرر:    

 55016687-2رمز املقرر:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 الدراسات القضائية -القضائية واألنظمة كلية الدراساتالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أأ
ورمزه:1 .107 الدراسي  املقرر  اسم  دراسيتان(  .  )وحداتن  اإلداري  اإلثبات  املقرر:    طرق  -2رمز 

55016687 
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة:  2 .108
 الدراسي:  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر 3 .109
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( .110
 العام األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .111
 ال يوجدات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلب5 .112
 ال يوجد)إن وجدت(:  . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر  6 .113
 املبىن الرئيسي. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  7 .114

 منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(: .1
 %100 النسبة: نعم التقليديةقاعات احملاضرات   . سسس

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين . عع ع
    

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

  النسبة:  ابملراسلة . صصص
    

  النسبة:  أخرى تذكر . قق ق
 

 تعليقات:

 األهداف . بب 
 ما هدف املقرر الرئيس؟ .2

وأحكام  -4  اإلثبات أمام القضاء اإلداري يف اململكة العربية السعودية.الربط بني أحكام اإلثبات العامة 
 ى اإلدارية، وكيفية استخالصها من الوقائع أو القرارات اإلدارية.التعرف على وسائل اإلثبات املنتجة يف الدعو  -5
 اإلملام مبدى أمهية حرية القاضي اإلداري يف اقتناعه ابألدلة املطروحة أمامه. -6

)مثل االستخدام املقرر الدراسي. لتطوير وحتسّي  –يتم تنفيذها   –اذكر إبجياز أي خطط   .3



أو مراجع اإلن املعلومات  لتقنية  لألحباث اجلديدة يف جمال املتزايد  رتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة 
 الدراسة(.  

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

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

املقرر - هذا  التعرف على ، و اري يف اململكة العربية السعوديةلربط بني أحكام اإلثبات العامة وأحكام اإلثبات أمام القضاء اإلدا يتناول 
القاضي اإلداري  ، و من الوقائع أو القرارات اإلداريةائل اإلثبات املنتجة يف الدعوى اإلدارية، وكيفية استخالصها وس مدى أمهية حرية 

 يف اقتناعه ابألدلة املطروحة أمامه.
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .77
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

بتعريف -1 التذكري  يف  الواقعة،   مدخل  إثبات  وبني  إثبات احلق  بني  والتفرقة  اإلثبات، 
 واملقصود أبدلة اإلثبات أمام القضاء اإلداري.

2 4 

اإلثبات: معناه    -2 به    –عبء  خصوصية القضاء اإلداري يف قبول وحتديد   –املكلف 
وانتاجيتها يف الدعوى اإلدارية  اإلثبات  مدى تقيد القاضي اإلداري بطلبات  –طرق 

 اخلصوم.

2 4 

إداري إبرادة  -3 امتياز اصدرا قرار  اإلداري:  القضاء  أمام  اإلثبات  يف  املؤثرة  العوامل 
اإلداري عند صدوره    –منفردة   القرار  ترافق  اليت  املشروعية  اإلدارة   –قرينة  حيازة 

 ألدلة اإلثبات.

2 4 

احملاكمات  -4 إجراءات  اإلدارية عن  استقالل اإلجراءات  اإلداري:  اإلثبات  خصائص 
والتجارية  امل تدوين   –دنية  ضرورة  اإلدارية  الدعوى  يف  اإلجيايب  القاضي  دور 

 اإلجراءات اإلدارية أمام القضاء، وعدم تعقيدها.بساطة   –اإلجراءات اإلدارية

2 4 

اإلثبات اإلداري: احملررات والبينات اخلطية  -5 اخلربة الفنية  –املعاينة  –اإلقرار  –طرق 
 .اليمني  –الشهادة    –القرائن    –

2 4 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .78
أو   دروس إضافية حماضرات  معامل 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة



 

 تانساع( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:  اإلضايفالتعلم الفردي )الذايت   –عدد ساعات الدراسة  .79
 

 

 قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق   .80
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 
 املهارات املعرفية

2-1 
ملتا ❖ استمارة  وإعداد  الشفهية  واألسئلة  تقدم املناقشات  بعة 

 الطالب يف املقرر.
 التحريرية.التقومي التكويين من خالل االختبارات  ❖
واجبات منزلية  ❖ النهائي  االختبار  خالل  من  النهائي  التقومي  

 واحباث ) سواءً مجاعية أو فردية (.
 

  

2-2    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 احملاضرة. - ب العملي ملفردات املقرر.املوائمة بني اجلانب النظري واجلان 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.
النقاش، منتدايت  -

 واملقابالت.
3-2    

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

والكتايب. .42  يتقن مبادئ االتصال الشفهي 
تعلم الكرتونية، ومواقع تعليمية على  .43 يستخدم مصادر 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
استخدام أسلوابلتعليم   -

تبارات االخ -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -



 رر.االنرتنت ذات الصلة ابملق
 يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية  .44
 االستماع والتواصل   .45
استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم  .46

(blackboard.) 
 

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -
 البحوث التطبيقية والتقارير -

 القضااي العملية. -
 ملفات اإلجناز. -
العروض الفردية  -

 واجلماعية.
عمليات تقومي   -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .81
بة، تقدمي شفهي، مقال، خطامهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة  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 .34
 ة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي.إلزام كل عضو هيئ .35
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .36

 

 مصادر التعّلم . هه 
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: .1

 مجال ذنيبات ومحدي حممد العجمي.القضاء اإلداري يف اململكة العربية السعودية، حممد  -1
 ية اإلثبات يف القانون اإلداري، كمال الدين موسىنظر  -2
 موسوعة القضاء اإلداري، علي خطار شطناوي. -3

 املرافق املطلوبة



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

 مقعد احلد األقصى لكل شعبة. 30قاعة مزود ة بعدد 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .44

 قاعات دراسية. .20

 املكتبة . .21

 ة، والربجميات وغريها(:معادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكي  .45
 

 ها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات ةربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:معادر أخرى )حدد .46

 بروجكتور. .29

 حاسب آيل. .30

 سبورة ذكية. .31
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   .ه ه هه 
 فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلعول على التغذية الراجعة من الطالب خبعوص  .وووو

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   ،و  التدريس  أسلوب  فعالية  مدي  و  املقرر  حول  املوقع االلكرتوين  الطالب  

 ين للكلية.لعضو هيئة التدريس أو املوقع االلكرتو 

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

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

 تدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية ال .أأأأأ
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: .ببببب

 استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي.تشجيع  .41

 التعلم الذايت.تشجيع عمليات   .42

 تشجيع القراءات اخلارجية.   .43

 تشجيع الطالب علي املناقشة اجلماعية. .44

التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تعحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء  .تتتتت إجراءات 
الواجبات مع أعضاهيئة تدريس   ء هيئة تدريس من مستقلّي، والتبادل بعورة دوريةٍ لتعحيح االختبارات أو عينة من 

 مؤسسة أخرى(:

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس داخل القسم. .31

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة . .32

 جامعات أخرى .املقارنة مبقررات مماثلة يف  .33

 تخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي وال .ثثثثث

االحتياجات  .21 وإظهار  وتغريات  تطورات  من  اجملتمع  يف  يستجد  مبا  وربطها  العلمية  املادة  يف  النظر  إعادة 
 الواحد .إلضافات أو تغريات حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص 

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات .22
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

   الوظيفة العامةاسم املقرر:    

 55016688-2رمز املقرر:    
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 الدراسات القضائية -ت القضائية واألنظمةكلية الدراساالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه . تت 
 55016688-2رمز املقرر:    .الوظيفة العامة. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1 .115
 . عدد الساعات املعتمدة:  2 .116
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .117

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

 العام األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .118
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .119
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .120
 املبىن الرئيسيأو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  . فرع  7 .121

 منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(: .2
التقليدية . ر رر  %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين . ششش
    

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

  النسبة:  ابملراسلة . ث ثث
    

  النسبة:  أخرى تذكر . خخخ
 

 تعليقات:

 

 
 األهداف . ثث 



 ما هدف املقرر الرئيس؟ .3
العامة يف اململكة العربية السعودية،  -7  وتطورها، ومقارنة ذلك أبحكام الشريعة اإلسالمية.تعريف الطالب مباهية الوظيفة 
 سعودي.القدرة على حتديد نطاق تطبيق نظام اخلدمة املدنية ال -8
 اإلملام أبحكام املوظف العام وحقوقه وواجباته، وفق نظام اخلدمة املدنية السعودي. -9

)مثل االستخدام املقرر الدراسي. لتطوير وحتسّي  –يتم تنفيذها   –اذكر إبجياز أي خطط   .4
لألحباث اجلديدة   أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة  املعلومات  لتقنية  يف جمال املتزايد 

 الدراسة(.  
 .املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم هبا القسم يف حينها •
التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم،   • من الشبكة املعلوماتية.حتديث مصادر   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 •
 املقررتوزيع استباانت على الطالب ملعرفة مرئياهتم حول   •
 توظيف التقنية املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر. •

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

املقرر   هذا  مباهية  يتناول  الطالب  ومقار تعريف  وتطورها،  السعودية،  العربية  اململكة  يف  العامة  الشريعة الوظيفة  أبحكام  ذلك  نة 
تنمي اإلسالمية اإلملام أبحكام املوظف العام وحقوقه ، وتعني على املدنية السعوديبيق نظام اخلدمة القدرة على حتديد نطاق تط، كما 

املدنية السعودي.  وواجباته، وفق نظام اخلدمة 
 

 اليت ينبغي تناوهلا:  املوضوعات .82
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

السعودية، مقارانً  -6 العربية  اململكة  وتنظيمها يف  العامة،  الوظيفة  مفهوم  أبحكام   حتديد 
والقوانني األخرى.  الفقه 

2 4 

تعريفه   -7 العام:  العامة    –املوظف  الوظيفة  –كيفية شغل الوظيفة العامة   –شروط شغل 
املوظف العام.  –واجبات املوظف العام  –حقوق املوظف العام  انتهاء خدمة 

2 4 

والتحقيق   -8 الرقابة  هيئة  املوظفني:  التحقيق    –أتديب  وضماانت  اجلهة   –إجراءات 
 ملختصة مبحاكمة املوظف العام )ديوان املظامل(.ا

2 4 

تعريفها   -9 التأديبية:  اجلنائية، وأثر ذلك  الفرق بينها وبني الدعوى –أركاهنا   –الدعوى 
 العقوابت املقررة نظاماً.  –إجراءات رفعها   –

2 4 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .83
أو   دروس إضافية حماضرات  معامل 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية



 28     28 الساعات املعتمدة
 

 ساعتان( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:  اإلضايفالتعلم الفردي )الذايت   –عدد ساعات الدراسة  .84
 

 

 سها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .85
 الواردة يف اإلطار 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  -
 ق التقييم و تتسق معها ومع ةرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طر اثنياً  -
دريسها لتشكل معاً املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي ةرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق ةرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات ت : ضع طرق التقييماثلثاً  -

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
املدنية  القدرة على حتديد نطاق تطبيق نظام اخلدمة - 1-1

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

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

اإلملام أبحكام املوظف العام وحقوقه وواجباته، وفق نظام   - 1-2
املدنية السع  ودي.اخلدمة 

1-3    
 املهارات املعرفية 2
2-1 

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

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

 واحباث ) سواءً مجاعية أو فردية (.
 

  

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

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

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 لقضااي العملية.ا -
 اإلجناز.ملفات  -
العروض الفردية  -



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 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.شفهي  يتقن مبادئ االتصال ال .47
تعلم الكرتونية، ومواقع تعليمية على  .48 يستخدم مصادر 

 االنرتنت ذات الصلة ابملقرر.
 يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية  .49
 االستماع والتواصل   .50
استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم  .51

(blackboard.) 
 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.   -
ام أسلوابلتعليم  استخد -

 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.
 
 

 الل الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خ .86
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 الفصلطوال  الواجبات والتكليفات 2
 60 خرياأل االختبار النهائي 3
4    
5    
6    

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . 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.ئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية العاتقسيم ر  .37



 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .38
  إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .39

 مصادر التعّلم .و و
 بة:أدرج الكتب املقررة املطلو  .1

 القانون اإلداري يف اململكة العربية السعودية، جابر سعيد أبو زيد.  -1
 شؤون املوظفني ونظام اخلدمة املدنية يف اململكة العربية السعودية، أمحد وحمجوب وحممد أمحد الصباب. -2
 اخلدمة املدنية يف اململكة العربية السعودية، بكر القباين.  -3
 عبدهللا طلبة.صر،  الوظيفة العامة يف دول عاملنا املعا -4
  قضاء التأديب، سليمان حممد الطماوي. –القضاء اإلداري   -5

 
 املرافق املطلوبة .يي

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

 مقعد احلد األقصى لكل شعبة. 30قاعة مزود ة بعدد 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .47

 املكتبة .     قاعات دراسية.

 معادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .48

 كان هناك حاجة إىل جتهيزات ةربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  )حددها: مثالً اذامعادر أخرى  .49

 بروجكتور. .32

 حاسب آيل. .33

 سبورة ذكية. .34
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   . جججج ج
 اسرتاتيجيات احلعول على التغذية الراجعة من الطالب خبعوص فعالية التدريس: .ح حح حح 

تقومي    الطالب للمقرر:استبياانت 

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

 ملوقع االلكرتوين للكلية.لعضو هيئة التدريس أو ا



 تقييم الداخلي للمقرر:ال
أستاذة املادة أو عن طريق القسم العلمي، حيث يفرتض أن يقيَّم الزمالء يف القسم   .خخ خ خخ  طريق  عن  إما  هذه  التقييم  عملية  تتم 

  أداء عضو هيئة التدريس يف تقدمي املقرر و فعالية األدوات املستخدمة يف تقدميه.
 األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل  .د دد دد 

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: .ذ ذذ ذذ 

 تقدمي املقرر الدراسي.تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف  .45

التعلم الذايت .46  .تشجيع عمليات 

 تشجيع القراءات اخلارجية.   .47

 تشجيع الطالب علي املناقشة اجلماعية. .48

الطالب ) مثل: تدقيق تعحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ررر رر التحقق من معايري إجناز  إجراءات 
 من مؤسسة أخرى(:لتعحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس مستقلّي، والتبادل بعورة دوريةٍ  

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس داخل القسم. .34

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة . .35

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .36

 :التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهِصف إجراءات  .ززز زز

االحتياجات  .23 وإظهار  وتغريات  تطورات  من  اجملتمع  يف  يستجد  مبا  وربطها  العلمية  املادة  يف  النظر  إعادة 
 إلضافات أو تغريات حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى اثلة يف جامعاتاملقارنة مبقررات مم .24
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 الدراسات القضائية -ةكلية الدراسات القضائية واألنظمالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج ج
 55016690-2رمز املقرر: املرفق العام    . اسم املقرر الدراسي ورمزه:1 .122
 . عدد الساعات املعتمدة:  2 .123
 ة()ثالث وحدات دراسي. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .124

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

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .125
 ن وجدت(: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إ5 .126
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .127
 املبىن الرئيسيع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  . فرع أو فرو 7 .128

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

التقليدية. ذذ ذ  %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات 
 

   

  النسبة:  اإللكرتوينالتعليم   . ضضض
    

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

  النسبة:  ابملراسلة . غغ غ
    

  النسبة:  أخرى تذكر . أأأأ
 

 تعليقات:

 األهداف .ح ح
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 تعريف الطالب مباهية املرفق العام، وضوابطه، وأحكامه. -1
 املرافق العامة يف اململكة العربية السعودية.إملام الطالب أبنواع   -2
 تمع.توضيح الدور الذي يؤديه املرفق العام يف خدمة اجمل -3

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسّي  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط   -2



 ألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة ل
 .املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم هبا القسم يف حينها •
من الشبكة املعلوماتية.حت • التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة   ديث مصادر 
 املقرر.تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات   •
الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر. •  دراسة 
 عقد حلقات نقاش داخل القسم للنظر يف املقررات •
 وزيع استباانت على الطالب ملعرفة مرئياهتم حول املقررت •
 توظيف التقنية املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر. •

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

العربية  اململكة  وأنواعه يف  وأحكامه،  وضوابطه  ماهيته،  مبعرفة  وذلك  عام،  بشكل  العام(،  )ابملرفق  الطالب  تعريف  املقرر  يتناول 
اجملتمع.   السعودية، وما تؤديه املرافق العامة يف خدمة 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .87
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

بقصد حتقيق النفع   تعريف -10 الدولة  العامة، وعناصر متييزها )تنشئها  املرافق 
 خضوعها للسلطة العامة(. –العام  

2 4 

واحمللية   -11 القومية  العامة:  املرافق  ومرافق   –أنواع  واالقتصادية  اإلدارية 
ومرافق مرتبطة  –التوجيه املهين   املرافق العامة  –ابإلدارة  مرافق ذات شخصية معنوية 

اإللزامية.االختيا  رية واملرافق العامة 

4 8 

املرفق العام ابنتظام واطراد   -12   –النظام القانوين للمرافق العامة: مبدأ تشغيل 
العامة   املرافق  أمام  املساواة  العامة للتعديل   –مبدأ  املرافق  تنظيم  مبدأ قابلية قواعد 

 والتغيري.

5 10 

 4 2 وتطبيقاتمراجعة   -13
 

   وزيعها: إمجايل عدد ساعات املقرر وت .88
 دروس إضافية حماضرات 

أو   معامل 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:   -عدد ساعات الدراسة  .89  ساعتانالتعلم الفردي )الذايت 
 

 

 جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً   .90



 الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة 
 اسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املنأوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع ةرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
لتشكل معاً تيجيات تدريسها التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي ةرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق ةرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتا: ضع طرق اثلثاً  -

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

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

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

 اجلماعي والتعاوين.
 الطالباملناظرات بني   -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

1-2 -  

1-3    
 املهارات املعرفية 2
2-1 

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

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

 واحباث ) سواءً مجاعية أو فردية (.
 

  

2-2    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 احملاضرة. - جلانب العملي ملفردات املقرر.املوائمة بني اجلانب النظري وا 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.
ايت النقاش، منتد -

 واملقابالت.
3-2    

 العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات  4



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
أن يكون الطالب قادرا على أن: 4-1  بنهاية تدريس املقرر ينبغي 

والكتايب. .52  يتقن مبادئ االتصال الشفهي 
تعلم الكرتونية، ومواقع تعليمية على  .53 يستخدم مصادر 

 ملقرر.االنرتنت ذات الصلة اب
 يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية  .54
 االستماع والتواصل   .55
استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم  .56

(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
أن يكون الطالب : 5-1  بنهاية تدريس املقرر ينبغي 

 رافق العامة، ودورها الفعال يف اجملتمع.مباهية املإملام   .1

 احملاضرات. -
 متثيل األدوار بني الطالب. -

 

التمرينات   -
 العملية.

االختبارات  -
 الشفوية.

االختبارات  -
 التحريرية.

 املالحظة املباشرة. -
5-2    

 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .91
ع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، )مثال: اختبار، مشرو مهام التقومي املطلوبة  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    

 
 األكادميي للطالب ودعمهماإلرشاد   .ن



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

 لدراسي.ريس ابلقسم يف بداية العام اتقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التد .40
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .41
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .42

 

 مصادر التعّلم . أأأ
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 ل.القبول واإلنكار، السيد خليل هيكنظرية املرافق العامة بني   -1
 نظرية املؤسسة العامة املهنية يف القانون اإلداري، بكر القباين. -2
 أنظمة اإلدارة العامة يف اململكة العربية السعودية، حممود مسعد. -3
 القانون اإلداري السعودي، أنور أمحد رسالن. -4
 بو زيد.القانون اإلداري يف اململكة العربية السعودية، جابر سعيد أ -5

 

 
 املرافق املطلوبة .ب بب 

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

 مقعد احلد األقصى لكل شعبة. 30قاعة مزود ة بعدد 

 وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:  املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، .50

 قاعات دراسية. .22

 املكتبة . .23

 معادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .51
 

 أرفق قائمة هبا(:معادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات ةربية خاصة، فاذكرها، أو  .52

 بروجكتور. .35

 حاسب آيل. .36



 ذكية.سبورة  .37
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   .سسسسس
 اسرتاتيجيات احلعول على التغذية الراجعة من الطالب خبعوص فعالية التدريس: .ش ش شش ش 

تقومي  الطالب للمقرر:  استبياانت 

آراء   اسرتاتيجية التغذية الراجعة ،ابستخدام استبياانت ملعرفةيف تلك االسرتاتيجية يقوم الطالب بتقييم املقرر عن طريق  
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:
ه  . صصصصص التقييم  عملية  العلمي،تتم  القسم  طريق  عن  أو  املادة  أستاذة  طريق  عن  إما  يقيَّم   ذه  أن  يفرتض  حيث 

 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: . ضض ض ض ض 
خلطط و اجلداول يف القسم فيما يعرف بسياسة املقرر أيضا من خالل املراجعة الدورية للمقرر من قبل جلنة اكما تتم عملية تقييم  

 تدوير املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .ط ططط ط

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .49

التعلم الذايت. .50  تشجيع عمليات 

 تشجيع القراءات اخلارجية.   .51

 تشجيع الطالب علي املناقشة اجلماعية. .52

الطالب ) مثل: تدقيق تعحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس   إجراءات التحقق من معايري إجناز .ظ ظظظ ظ
 تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلّي، والتبادل بعورة دوريةٍ لتعحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة 

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس داخل القسم. .37

  أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة .تبادل تصحيح املقررات بني  .38



 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .39

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

االحتياجات .25 وإظهار  وتغريات  تطورات  من  اجملتمع  يف  يستجد  مبا  وربطها  العلمية  املادة  يف  النظر   إعادة 
 إلضافات أو تغريات حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات .26
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   بحثيمشروع الال

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 القرىجامعة أم  املؤسسة التعليمية: اسم 1440-3-13الفصل الدراسي األول اتريخ التوصيف:

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمة القسم: - لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خ خ
 55016701-4 بحثيشروع الامل. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1 .129
 أربع  . عدد الساعات املعتمدة:2 .130
 القضاء اإلداري  –املاجستري   الدراسي:  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر 3 .131

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

 املستوى الرابع. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .132
 مجمجيع مقررات الربان . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .133
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .134

 
 األهداف

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 الطالب على الرجوع إىل معادر ومراجع التخعص واإلفادة منها.تدريب   .1
 تطبيق ما درسه الطالب يف قاعة البحث على البحث التكميلي. .2
 ئية، واحلكم عليها.إعطاء الطالب فرصة التعامل مع الوقائع القضا .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   .ل

 وصف عام للمقرر:

 شرف على املشروع البحثي .  إشراف امل خيتار الطالب موضوعاً للبحث يف التخعص الدقيق، حتت .1
 يلتزم الطالب ابلتشكيالت اليت وردت يف الئحة الدراسات العليا من حيث الرتتيب والتنظيم.  .2



 اليت أقرها القسم ابلتنسيق مع املشرف على املشروع . طة  اخلمفردات  ملوضوع و يلتزم الطالب اب  .3
 ن جملسي القسم والكلية .يلتزم الطالب خبطة ومنهج البحث العلمي املعتمدة م .4
 ( . 100حبثه ويناقشه فيه مشرفه ويرصد له الدرجة املستحقة من )  سلم الطالبي  .5

 

 معادر التعلنم .ت تت 
 التعريف آبداب التوليف، السيوطي. .1
 مناهج البحث العلمي، عبدالرمحن بدوي. .2
 حتقيق النعوص ونشرها،  عبدالسالم هارون.  .3
 عبيدي وشريف سعيد.البحث القانوين، حسان سلطان وغامن ال .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
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