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  الخطة الدراسية: 2 /1 /4

 المستوى
رمز 

 المقرر
 المقررنوع  اسم المقرر

المتطلب 

 السابقة
 الساعات المحتسبة

 (نظري -عملي -معتمدة )

 المستوى األول

 3 ال يوجد مقرر اجباري أدلة اإلثبات الجنائي 5502484

 3 ال يوجد مقرر اجباري النظام الجزائي العام 5502485

 2 ال يوجد مقرر اجباري علم اإلجرام والعقاب 5502486

 2 ال يوجد مقرر اجباري الجنائيالضبط  5502487

 4 ال يوجد مقرر اجباري ( 1التحقيق الجزائي )  5502488

 2 ال يوجد مقرر اجباري مهارات االستجواب الجزائي 5502489

 2 ال يوجد مقرر إجباري علم النفس الجنائي 5502490

 المستوى الثاني

 3 ال يوجد مقرر اجباري المدخل ألنظمة الجرائم التعزيرية 5502491

 مقرر اجباري ( 2)  ةالتحقيق الجزائي 5502492
التحقيق 

 ( 1الجزائي)
4 

 3 ال يوجد مقرر اجباري االدعاء العام والمحاكمات الجزائية  5502493

 2 ال يوجد مقرر اجباري مسؤولية المحقق الجزائي 5502494

 2 ال يوجد مقرر اجباري مهارات الصياغة القانونية  5502495

5502496 
الرقابة على السجون واإلشراف على تنفيذ 

 األحكام الجزائية 
 2 ال يوجد مقرر اجباري

 2 ال يوجد مقرر اجباري  حقوق االنسان في الدعوى الجزائية  5502497

 المستوى الثالث

   نوع المقرر  

   نوع المقرر  

   نوع المقرر  

   نوع المقرر  

   نوع المقرر  

   نوع المقرر  

 المستوى الرابع

   نوع المقرر  

   نوع المقرر  

   نوع المقرر  

   نوع المقرر  

   نوع المقرر  

   نوع المقرر  

  المزيد من المستويات حسب الحاجة أدرج

 

  



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

32 

 

 

 

 

 

 توصيف المقرر الدراسي
 

 الجزائي اإلثبات أدلة اسم المقرر:

 5502484 رمز المقرر:
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 توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى  المؤسسة التعليمية: اسم ه1440-2-20  تاريخ التوصيف:

 ألنظمةا - واألنظمة القضائية الدراسات كلية القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ

 5502484-أدلة اإلثبات الجزائي . اسم المقرر الدراسي ورمزه: 1 .1

 ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

        ئية                                    الدبلوم العالي في العلوم الجزا. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .3

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(        .4

 المستوى األوليعطى فيه المقرر الدراسي:  . السنة أو المستوى الدراسي الذي4 .5

 ال يوجد . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:5 .6

 ال يوجد . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(:6 .7

 ي بالعابديةالمقر الرئيسالمقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 7 .8

 الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(: . نمط8

 %100 النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .أ

 

   

 - النسبة: - التعليم اإللكتروني .ب

    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج

    

 - النسبة: - بالمراسلة .د

    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ه

 
 تعليقات:

 

 األهداف .ب
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 المقرر الرئيس؟ما هدف  -1
 . يتهمهوأ الجزائي اإلثبات ماهية بيان. 1

 . اإلثبات ونظم,  الجزائي اإلثبات مبادئب التعريف. 2

 . القوة حيث من وتصنيفها الجزائي اإلثبات بأدلة ماإللما. 3

 . يتهامهأ مدى وبيان والمعاصرة الجزائية دلةبأ التعريف. 4
 . صحيحة ونظامية شرعية أسس على بعمله المحقق قيام. 5

لمتزايد لتقنية )مثل االستخدام االمقرر الدراسي. لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

   المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(. 

 .ورةطالم التدريس طريقة لتوضيح للمقرر ملحق .تأليف1          

 .الدراسة المج في اثبحاأل من واإلفادة توىالمح .مراجعة 2          

 .للواقع المستقبلية جةلحاا على وبناء, والطلبة قررملا أستاذ قبل من الراجعة .التغذية 3          

دليل  النشرة التعريفية أو)مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في وصف المقرر الدراسي  .ج

 البرنامج(. 

 وصف عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 الجزائي اإلثبات ماهية

 نيالمد اإلثبات بني الفرق،  اإلثبات أهمية,  الجزائي اإلثبات تعريف

 .  الجزائي واإلثبات

 الجزائي اإلثبات في األساسية المبادئ

,  لدليال روعيةمش دأمب,  اءةربال ةقرين,  إلثباتا عبء,  اإلثبات حلم

 . ئيالجزا اإلثبات شروط,  اإلثبات ةأدل ديرتق يف يالجزائ يالقاض سلطة

2 4 

 2 1 .اإلسالمي الفقه في الجزائي اإلثبات نظم

 الجزائي اإلثبات أدلة

 االعتراف

 الرجوع , االعتراف شروط,  االعتراف أقسام,  المشروعية,  التعريف

 في االعتراف أحكام , االعتراف تقدير في المحكمة سلطة االعتراف عن

 . السعودي النظام

1 2 

 الشهادة

 شروط,  هادةالش مأقسا,  بالشهادة العمل مشروعية,  الشهادة تعريف

,  ودالشه رجع إذا التهمة حكم,  الشهادة ولقب يف يالقاض دور,  الشهادة

 النظام يف الشهادة أحكام

 . السعودي

2 4 
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 اليمين

 يف يمينال أحكام , اليمين مأقسا,  باليمين العمل روعيةمش,  اليمين فتعري

 . السعودي النظام

1 2 

 القرائن

 هقي الفف القرائن أقسام,  والنظام مياإلسال الفقه يف القرائن تعريف

,  لقرائنبا العمل أنبش ءالفقها رأي,  مالنظا يف رائنالق مأقسا,  اإلسالمي

 سلطة,  بالقرائن العمل تمجال

 . السعودي مالنظا يف القرائنب العمل,  القرائنب تاإلثبا يف يالقاض

1 2 

 )الخبرة( الفني الدليل

 نظامال يف ةرببالخ العمل تمجال,  الخبرة روعيةمش أدلة,  ةالخبر تعريف

 يف كمةلمحا سلطة,  عوديالس مالنظا يف ةالخبر إجراءات,  عوديالس

 .ةربلخا تقدير

1 2 

 الكتابي الدليل

 يةحج , ةالعرفي رراتالمح,  ةالرسمي رراتالمح, الكتابي دليلال فتعري

 .الكتابي الدليل

1 2 

  القسامة

 . القسامة شروط, حكمها  – لها الموجب بالسب – مةالقسا تعريف

1 2 

 الرقمي الدليل

 . يالرقم الدليل ئصخصا,  ةالرقم ةاألدل واعأن,  يالرقم لدليلا فتعري

 جزائيال اإلثباتمزايا ,  ةاألهمي,  فالتعري( D.N.A: ) ةالوراثي مةالبص

 . الوراثية بالبصمة

1 2 

  البصمات

 . البصمات حجية,  األهمية,  التعريف

1 2 

 2 1 التسجيالت الصوتية والفيديو .

المستندات االلكترونية والتوقيع مضاهاة الخطوط واإلمضاءات حجية 

 االلكتروني.

1 2 

 2 1 األدلة المادية وحجيتها

 32 16 المجموع
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2

 دروس إضافية محاضرات 
معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 32 - - - - 32 الساعات المعتمدة
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  اً:( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيالذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3

  .ال ينطبق
 

ستراتيجيات مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها وا .4

 تدريسها

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة 

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -
-  ً  : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا

-  ً ستهدفة وطرق تقييمها المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر الم : ضع طرق التقييمثالثا

ل مجال من مجاالت واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في ك

 التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر تمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهال م

 المعرفة 1

 والمطورة المنوعة التعليم وسائط استخدام .وأهميته, الجزائي اإلثبات ماهية الدارس يعرف أن 1-1

 يجتمع بحيث اإلمكانات وفق فاعل بتكامل

 تقنية ووسائط علمية اترخبب للطال

 الكفايات أفضل بمجموعها محققة
 . المقرر في المتخصصة

 التحريرية االختبارات

 .والشفهية

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق .ةالقو يثح من وتصنيفها الجزائي اإلثبات أدلة الدارس يعرف أن 1-2

 : أهمها,  المعرفة الدارس تكس

 . والمناقشة الحوار 1.

 . التعاوني التعلم 2.

 . التدريسية المحاضرات 3.

 . العلمي والبيان العرض 4.

 . الحاسوبية امجرالب عرض 5.

 .الصفية المحاضرات 6.

 .والجماعية الفردية األبحاث 7.

 .الخارجية القراءة 2.

 .المنزلية التمرينات 9.

 .الصغيرة النقاش مجموعات 10.

 .القانونية المناظرات 11.

 .العلمية المشاريع 12.

 .المشكالت حل أسلوب 13.

 رعب وعرضها المعلومات تلخيص 14.

 .العرض أجهزة

 اإللكترونية المواقع من االستفادة 15.

 . المتخصصة العلمية

 .العلمية المناقشات

 

 .العلمية األبحاث  .اأهميته ومدى المعاصر، الجزائي اإلثبات أدلة الدارس يعرف أن 1-3

 الفصلي االختبار   1-4

 التحريري النهائي

 .والنظري

 

 العلمية االختبارات   1-5

 . القصيرة

 المهارات المعرفية 2

 والمتابعة المالحظة  .الصغيرة النقاش مجموعات .الجزائي اإلثبات أهمية الدارس يستشعر أن 2-1

 . بللطال المستمرة

 يةشرع أسس على المحقق بدور القيام على قادراً  الدارس يكون أن 2-2

 .صحيحة ونظامية

 االختبارات  .الميدانية الزيارات 

 .والشفهية التحريرية
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر تمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهال م

 .العلمية المناقشات .الفقهية النقاش وحلقات الندوات حضور  2-3

 بعض ببحث التكليف .المناظرة أسلوب  2-4

 مصادر من المسائل

 .متنوعة

 .النهائي االختبار .العلمية المادة وتفسير تحليل  2-5

 الفقهية المصادر من العلمي البحث   2-6

 .المعلومات ومصادر

 

  .الناقدة الفقهية القراءة  2-7

 وفق مهارته لتطوير الدارس تحفيز   2-8

 . العلمية الجودة معايير

 

 صعوبات لتجاوز التعليمية األنشطة تنويع  2-90

 أثناء المتعلمين بين الفردية الفروق

 .التدريس

 

 وتنميتها ورعايتها المتعلم قدرات اكتشاف  2-10

. 

 

 في والتعليم التعلم من الدارس تمكين  2-11

, والميول القدرات مختلفة مجموعات
 . الذهنيةقدراته  بحس تعلمه وزيادة

 

 

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق  2-12

   -:  أهمها,  المعرفة الدارس تكس

 العملي لتطبيقا. 

  التعاوني التعلم  

  االستقرائي االكتشاف 

 قاعدة استنتاج) واالستداللي

 . (حاالت عدة من

  عكس االستنتاجي االكتشاف( 

 على قاعدة تطبيق: السابق

 من للتأكد خاصة قضايا

 (. القاعدة تحت دخولها

 التدريسية المحاضرات . 

 العلمي والبيان العرض . 

 الحاسوبية البرامج عرض 

 

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

 في فاعل كمشارك الدارس دور تفعيل . مسؤولياته تحمل من المتعلم تمكين 3-1

,  ويحاور يناقش: وتعليمه تعلمه عملية
 مبتكر ناقد,  وحرية بجرأة أفكاره يعرض

 دور ويكون,  القرارات اتخاذ على قادر, 

 . واإلشراف اإلرشاد هو المعلم

 

 المباشرة المتابعة

 أثناء الطلبة لتجاوب
 التعليم عمليات

 ( التعاوني) المشتركة

. 

. 

 في والتعليم التعلم من الدارس تمكين . بوضوح واألفكار اآلراء عن التعبير في قدرته الدارس دعم 3-2

, والميول القدرات مختلفة مجموعات

 . الذهنية قدراته بحس تعلمه وزيادة
 

 التزام مدى مراقبة

 في بالمهام الدارس

 . المحدد الوقت
 

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق . ومهاراته قدراته بتطوير الدارس مبادرة 3-3

 شخصية العالقات مهارات الدارس تكس

 :منها ومسئولية

o التعاوني التعلم . 

o والمناقشة الحوار . 

 احترام مدى متابعة 

 داخل لألنظمة الدارس

 . خارجها أو القاعة

 

 بللطال الذاتي التقييم  . الوقت إدارة على الدارس قدرة 3-4

 . لزمالئه وتقييمه
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر تمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهال م

   . والحوار المناقشة أدب الدارس إتقان 3-5

   . والجماعية الفردية الجهود الدارس تقدير 3-6

 رأي احترام مع مجموعة ضمن العمل من تمكنه الدارس إظهار 3-7

 . اآلخرين

  

   . وظاتهمملح وتقبل للزمالء االيجابية الراجعة التغذية الدارس تقديم 3-8

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

 في فاعل كمشارك الدارس دور تفعيل  . وتطويرها وتنميتها التعاونية مهاراته الدارس بناء 4-1

 لتقنيات وموظف التعليمية العملية

 .بمهارة المعلومات

 والمتابعة المالحظة

 . المستمرة

 ئلوسا مستجدات وفق والتعليم التعلم في أساليبه الدارس تطوير  4-2

 . العلمية وتقنيات التغذية,  االتصال والتواصل

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق

 وتقنية, االتصال مهارات الدارس تكس

 .المعلومات

 . الشخصية المقابالت

 العملية في الحاسوب برامج توظيف  4-3

 . التعليمية

 الدارس إنجاز ملف

 . التقني

 التعلم عملية في المعلومات تقنية استخدام   4-4

 . والتعليم

 

4-5    

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

5-1    

5-2    

 

 

 

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5

م شفهي، التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديمهام  م

 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 مستمر تقييم المشاركات واألداء 1

 %20 8 اختبار األعمال الفصلية 2

 %70 األخير االختبار الفصلي 3

 األكاديمي للطالب ودعمهماإلرشاد  .د

لكل طالب  ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص

 وع(.  )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسب

 المقرر ببرنامج التحاقه بداية في )طالب( طالبية مجموعة لكل أكاديمي مرشد تعيين . 

 رشاداإل عملية لتقويم فصل كل في واحدة جلسة عن ال يقل بما األكاديميين للمرشدين جلسات عقد 
 . وتطويرها, األكاديمي

 ل .األق على أسبوعيا المقرر ساعات عدد نصف بمقدار الفصل بداية في المكتبية الساعات تحديد 

 األكاديميين بالمرشدين الطالب المشروعات ربط . 

 طال كل عن مفصلة أكاديمية تقارير بكتابة المرشدين تكليف . 

 بأستاذهم الطلبة تواصل في اإللكتروني البريد تفعيل . 

 الملحة الحاجة عند وأستاذهم الطلبة بني التواصل في القسم أمانة دور تنشيط . 

 به طالبه تواصل لتسهيل باألستاذ خاص بريد صندوق إعداد . 

 مصادر التعلّم .ه
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 أدرج الكتب المقررة المطلوبة: .1
 المرجع الرئيسي : -

 لسعودياالنظام  في وتطبيقاته اإلسالمي والفقه المقارن القانون في الجنائي اإلثبات -1

 . فاروق أمين

 المساعدة /المراجع  -
 . فرحون البن االحكام ومناهج االقضية أصول في الحكام تبصرة. 1

 . وزيةالج قيم بنال الشرعية في السياسة الحكمية الطرق. 2

 . تيمية بنال والرعية الراعي اصالح في الشرعية السياسة. 3

 . للجصاص القاضي أدب. 4

 . نسيهب فتحي حمدأ اإلسالمي الجنائي الفقه يف اإلثبات نظرية. 1

 . واخر بك إبراهيم دأحم الشرعية اإلثبات طرق. 2

 .  نشاة دأحم اإلثبات رسالة. 3

 . السعيدي فيصل. د الجزائي القاضي اقتناع وحرية الجنائي اإلثبات. 3

 . مدمح أنور اإلسالمي نائيالج الفقه يف اإلثبات يف ودورها القرائن. 5

 .الزحيلي مدمح اإلثبات وسائل. 6

 . التشريع الجنائي اإلسالمي، عبدالقادر عودة 7

 . العقوبة، د. فتحي بهنسي 8

 المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:. أدرج المواد 2 

  وزارة العدل . –مجلة العدل 

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 العدل وزارة موقع .  

 القرى ام جامعة موقع  . 

 سعود بن محمد اإلمام جامعة موقع . 

 للقضاء العالي المعهد موقع . 

 الخبراء هيئة موقع . 

 اإلسالمي الفقه موقع. 
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 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

 اإلسالمي الفقه جامع برنامج  . 

 صورةملا بالكت من ايرً كب عددا ويتح الوقفية المكتبة www.waqfeya.com//:http/ 

 واللغوية اإلسالمية بللكت برنامج رأكب الشاملة المكتبة ws.shamela/:/http/ 

 النظامية الشاملة المكتبة. 

 

 المرافق المطلوبة .و

ي عدد المقاعد بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أ
 وغيرها(:داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، 

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .1
 . ( طالب25( مقعد بواقع قاعتان لكل )50)

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .2
 . ال ينطبق

رفق تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أمصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى  .3

 قائمة بها(:
 . ال ينطبق

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

  استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .س

 ستخدمةالم والطرق, المقرر موضوعات في الطلبة رأي على تشمل ) للمقرر الطلبة تقييم استبانة 
,  ييمالتق وطرق واألنشطة, القاعة داخل والتفاعل,  والتشويق اإلثارة ومستوى,  في التدريس

 .المكتبية( الساعات وكفاية, للمحاضرات والزمن المخصص

 ألداء ا وتطوير وتحسين التدريس فعالية لتقييم" الذهين العصف" بأسلوب الطالبية عمل ورش عقد
. 

 لتعليميةا العملية تطبيق فعالية لتقومي الطلبة مع والصريح الهادئ المباشر للحوار وقت تخصيص 

. 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش

 األداء  لمستوى كمقياس وتوظيفها االختبارات نتائج تحليل. 

 التعلم مليةع تقدم متابعة.نفسه  المقرر في األساتذة من غريه بنتائج األستاذ طالب نتائج موازنة 

 . مهاراتهو وتثبيت محتواه,  التعلم دافعية وإثارة,  عالجها وسبل صعوباتها وتحديد,  والتعليم

 تفعليها  وسبل األساتذة مقرحات تدرس دائمة علمية لجان القسم تشكيل. 

 إجراءات تطوير التدريس: .ص

 الكلية  منسوبي لجميع والتعليم التعلم دورات حضور. 

 الخبرات  لتبادل نقاش حلقات عقد. 
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سطة إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بوا .ض
جبات مع أعضاء هيئة تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الوا

 أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 تدريس ذاتياً : تخطيطاً ، وطرق نفسه األستاذ تقويم. اإلجابات أوراق من عشوائية عينة فحص  ,
 مستقل تدريس هيئة عضو قبل من الدرجات أو التصحيح فحص. علمية ونواتج,  تقومي وطرق

 . الطلبة أعمال من لعينة

 يئة ه عضو مع دورية بصفة االختبارات أو البحوث من عينة تصحيح بتبادل المقرر أستاذ قيام
 . المقرر لنفس آخر تدريس

 سابقة فصول بنتائج المقرر نتائج المقرر أستاذ موازنة . 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ط

 لتاليةا صادرالم من ستفادةالم الراجعة علوماتالم على بناء سنوات 5 كل قررالم توصيف يراجع: 
 . مقررال ملف -

 . األساتذة آراء استبانات -

 .الطلبة آراء استبانات -

 .جينيالخر آراء استبانات -

 .التوظيف جهات آراء استبانات -

 

 

 

 اسم منسق البرنامج:

 

 

 

 

 د/ عبدالوهاب بن عبدالكريم المبارك

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 النظام الجزائي العام اسم المقرر:

 5502485 رمز المقرر:
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 توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم ه1440-2-20  تاريخ التوصيف:

 ألنظمةا - واألنظمة القضائية الدراسات كلية القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت

 5502485-العام النظام الجزائي . اسم المقرر الدراسي ورمزه: 1 .1

  ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

 ئيةالدبلوم العالي في العلوم الجزا. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .3
 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

  المستوى األول يعطى فيه المقرر الدراسي: . السنة أو المستوى الدراسي الذي4 .4

 ال يوجد . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:5 .5

 ال يوجد. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .6

 ي بالعابديةالمقر الرئيسالمقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 7 .7

 نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:. 8

 %100 النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .و

 

   

 - النسبة: - التعليم اإللكتروني .ز

    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ح

    

 - النسبة: - بالمراسلة .ط

    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ي

 
 تعليقات:

 

 األهداف .ث
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 هدف المقرر الرئيس؟ ما -1

 . والنظام الفقه في العام الجزائي للنظام العامة بالمبادئ اإللمام .1

 . مارها است وكيفية الجزائية الفقهية القواعد على التعرف .2
 . الشريعة في والعقاب التجريم عليها يقوم التي األسس توضيح .3

 . اإلباحة وأسباب الجزائية المسؤولية عناصر بيان .4

 . ونظاما شرعا وموانعها العقوبات تطبيق تحكم التي القواعد معرفة .5

زايد لتقنية المعلومات )مثل االستخدام المتالمقرر الدراسي. لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

  أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
 .المطورة  التدريس طريقة لتوضيح للمقرر ملحق تأليف .1

 .الدراسة  مجال في األبحاث من واإلفادة المحتوى مراجعة .2
 .للواقع  المستقبلية الحاجة على وبناء, والطلبة المقرر أستاذ قبل من الراجعة التغذية .3

دليل  النشرة التعريفية أو)مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في وصف المقرر الدراسي  .ح

 البرنامج(. 

 وصف عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .6

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 : للجريمة العامة النظرية أوال

 المية.اإلس.مفهوم النظام الجزائي العام ونطاق تطبيقه والفكر الجزائي في الشريعة 1

 واألشخاص.. مبدأ الشرعية الجنائية ونطاق تطبيقه من حيث المكان والزمان 2

 الجرائم.ماهية الجريمة في الفقه والنظام وأنواع  الجريمة،. نظرية 3

 المعنوي.الركن  المادي،الركن  الشرعي،الركن  الجريمة،. أركان 4

 الجريمة.. الشروع في 5

 موانعها ، أسباب األيباح . أركانها، أساسها، الجنائية،. المسؤولية 6

 مفهومها ، خصائصها ، أنواعها . العقوبة،. 7

 . التفريد العقابي .8

 . أسباب سقوط العقوبة .9

 

1 

2 

1 

3 

1 

3 

2 

2 

1 

 

2 

4 

2 

6 

2 

6 

4 

4 

2 

 -:  للعقوبة العامة النظرية ثانيا

 . الشرعي وأساسها والنظام الفقه في بالعقوبة التعريف .1

 . وأهدافها , وخصائصها,  العقوبات أنواع .2

 . ( التشديد وأسباب,  التخفيف أسباب ) العقاب تفريد .3

 . وانقضاؤها,  وتعليقها, العقوبة تنفيذ .4

 . االعتبار ورد,  العقاب موانع .5

 . السعودية األنظمة في التطبيق .6

8 24 

 32 16 المجموع
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .7

 إضافيةدروس  محاضرات 
معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 
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 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 32 - - - - 32 الساعات المعتمدة
 

  اً:( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيالذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .8
 ال ينطبق .

 

ستراتيجيات الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها وا مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار .9

 تدريسها

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -
-  ً  ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.: ثانيا

-  ً ستهدفة وطرق تقييمها : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المثالثا

ل مجال من مجاالت ية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كواستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عمل

 التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر تمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهال م

 المعرفة 1

 الفقه في والعقوبة للجريمة العامة المبادئ الدارس يعرف أن 1-1

 .والنظام

 والمطورة المنوعة التعليم وسائط استخدام

 يجتمع بحيث اإلمكانات وفق فاعل بتكامل

 تقنية ووسائط علمية اترخبب للطال

 الكفايات أفضل بمجموعها محققة

 . المقرر في المتخصصة

 التحريرية االختبارات

 .والشفهية

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق .مارهاثاست وكيفية الجزائية الفقهية القواعد الدارس يعرف أن 1-2

 : أهمها,  المعرفة الدارس تكس

 . والمناقشة الحوار 1.

 . التعاوني التعلم 2.

 . التدريسية المحاضرات 3.

 . العلمي والبيان العرض 4.

 . الحاسوبية امجرالب عرض 5.

 .الصفية المحاضرات 6.

 .والجماعية الفردية األبحاث 7.

 .الخارجية القراءة 2.

 .المنزلية التمرينات 9.

 .الصغيرة النقاش مجموعات 10.

 .القانونية المناظرات 11.

 .العلمية المشاريع 12.

 .المشكالت حل أسلوب 13.

 رعب وعرضها المعلومات تلخيص 14.

 .العرض أجهزة
 اإللكترونية المواقع من االستفادة 15.

 . المتخصصة العلمية

 .العلمية المناقشات

 

 وموانعها العقوبات تطبيق تحكم التي القواعد الدارس يعرف أن 1-3

 . ونظاما شرعا

 .العلمية األبحاث 

 الفصلي االختبار   1-4

 التحريري النهائي

 .والنظري

 

 العلمية االختبارات   1-5

 . القصيرة
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر تمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهال م

 المهارات المعرفية 2

 والمتابعة المالحظة  .الصغيرة النقاش مجموعات .توصيف نظرية الجريمة والعقوبة  على قادراً  الدارس يكون أن 2-1

 . بللطال المستمرة

 االختبارات  .الميدانية الزيارات    2-2

 .والشفهية التحريرية

 .العلمية المناقشات .الفقهية النقاش وحلقات الندوات حضور  2-3

 بعض ببحث التكليف .المناظرة أسلوب  2-4
 مصادر من المسائل

 .متنوعة

 .النهائي االختبار .العلمية المادة وتفسير تحليل  2-5

 الفقهية المصادر من العلمي البحث   2-6

 .المعلومات ومصادر

 

  .الناقدة الفقهية القراءة  2-7

 وفق مهارته لتطوير الدارس تحفيز   2-8

 . العلمية الجودة معايير

 

 صعوبات لتجاوز التعليمية األنشطة تنويع  2-90

 أثناء المتعلمين بين الفردية الفروق

 .التدريس

 

 وتنميتها ورعايتها المتعلم قدرات اكتشاف  2-10

. 

 

 في والتعليم التعلم من الدارس تمكين  2-11

, والميول القدرات مختلفة مجموعات

 . الذهنيةقدراته  بحس تعلمه وزيادة

 

 

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق  2-12

   -:  أهمها,  المعرفة الدارس تكس

 العملي لتطبيقا. 

  التعاوني التعلم  

  االستقرائي االكتشاف 

 قاعدة استنتاج) واالستداللي

 . (حاالت عدة من

  عكس االستنتاجي االكتشاف( 

 على قاعدة تطبيق: السابق

 من للتأكد خاصة قضايا

 (. القاعدة تحت دخولها

 التدريسية المحاضرات . 

 العلمي والبيان العرض . 

 الحاسوبية البرامج عرض 

 

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

 في فاعل كمشارك الدارس دور تفعيل . مسؤولياته تحمل من المتعلم تمكين 3-1

,  ويحاور يناقش: وتعليمه تعلمه عملية

 مبتكر ناقد,  وحرية بجرأة أفكاره يعرض

 دور ويكون,  القرارات اتخاذ على قادر, 

 . واإلشراف اإلرشاد هو المعلم

 

 المباشرة المتابعة

 أثناء الطلبة لتجاوب

 التعليم عمليات

 ( التعاوني) المشتركة

. 

. 

 في والتعليم التعلم من الدارس تمكين . بوضوح واألفكار اآلراء عن التعبير في قدرته الدارس دعم 3-2

, والميول القدرات مختلفة مجموعات

 . الذهنية قدراته بحس تعلمه وزيادة

 

 التزام مدى مراقبة

 في بالمهام الدارس

 . المحدد الوقت
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر تمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهال م

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق . ومهاراته قدراته بتطوير الدارس مبادرة 3-3

 شخصية العالقات مهارات الدارس تكس

 :منها ومسئولية

o التعاوني التعلم . 

o والمناقشة الحوار . 

 احترام مدى متابعة 

 داخل لألنظمة الدارس

 . خارجها أو القاعة

 

 بللطال الذاتي التقييم  . الوقت إدارة على الدارس قدرة 3-4

 . لزمالئه وتقييمه

   . والحوار المناقشة أدب الدارس إتقان 3-5

   . والجماعية الفردية الجهود الدارس تقدير 3-6

 رأي احترام مع مجموعة ضمن العمل من تمكنه الدارس إظهار 3-7

 . اآلخرين

  

 وظاتهمملح وتقبل للزمالء االيجابية الراجعة التغذية الدارس تقديم 3-8

. 

  

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

 في فاعل كمشارك الدارس دور تفعيل  . وتطويرها وتنميتها التعاونية مهاراته الدارس بناء  4-1

 لتقنيات وموظف التعليمية العملية

 .بمهارة المعلومات

 والمتابعة المالحظة

 . المستمرة

 ئلوسا مستجدات وفق والتعليم التعلم في أساليبه الدارس تطوير  4-2

 . العلمية التغذية وتقنيات,  والتواصل االتصال

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق

 وتقنية, االتصال مهارات الدارس تكس

 .المعلومات

 . الشخصية المقابالت

 العملية في الحاسوب برامج توظيف  4-3

 . التعليمية

 الدارس إنجاز ملف

 . التقني

 التعلم عملية في المعلومات تقنية استخدام   4-4

 . والتعليم

 

4-5    

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

5-1    

5-2    

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .10

م شفهي، مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقدي م

 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 مستمر تقييم المشاركات واألداء 1

 %20 8 الفصليةاختبار األعمال  2

 %70 األخير االختبار الفصلي 3

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ذ

لكل طالب  ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص
 وع(.  )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسب

 المقرر ببرنامج التحاقه بداية في )طالب( طالبية مجموعة لكل أكاديمي مرشد تعيين . 

 رشاداإل عملية لتقويم فصل كل في واحدة جلسة عن ال يقل بما األكاديميين للمرشدين جلسات عقد 

 . وتطويرها, األكاديمي

 ل .األق على أسبوعيا المقرر ساعات عدد نصف بمقدار الفصل بداية في المكتبية الساعات تحديد 

 األكاديميين بالمرشدين الطالب المشروعات ربط . 

 طال كل عن مفصلة أكاديمية تقارير بكتابة المرشدين تكليف . 
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 بأستاذهم الطلبة تواصل في اإللكتروني البريد تفعيل . 

 الملحة الحاجة عند وأستاذهم الطلبة بني التواصل في القسم أمانة دور تنشيط . 

 به طالبه تواصل لتسهيل باألستاذ خاص بريد صندوق إعداد . 

 مصادر التعلّم .ي

 الكتب المقررة المطلوبة:أدرج  .2

 المرجع الرئيسي :
 النظام الجنائي في المملكة العربية السعودية ، أحمد عبدالعزيز األلفي . -1

 المراجع المساعدة :

 . الكاساني الدين عالء,  الشرائع ترتي في الصنائع بدائع .1

 . الصيفي عبدالفتاح العام الجزائي النظام .2

 فرحون ابن,  الحكام ومناهج األقضية أصول في الحكام تبصرة .3

 . الماوردي الحسن أبو,  المزني مختصر شرح الحاوي .4

 . وتيالبه يونس بن منصور,  اإلقناع متن عن القناع كشاف .5

 . زهرة أبو محمد,  العقوبة+  الجريمة .6

 . األلفي عبدالعزيز أحمد,  السعودية العربية المملكة في الجنائي النظام .7

 . شناق محمد زكي,  والعقوبة الجريمة نظرية العام القسم السعودي الجنائي النظام .8

 . طال أحسن .د, اإلصالحية والمؤسسات والعقوبة الجريمة .9

 

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 وزارة العدل. -مجلة العدل 

 االجتماعي وغيرها:. المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل 3

 العدل وزارة موقع .  

 القرى ام جامعة موقع  . 

 سعود بن محمد اإلمام جامعة موقع . 

 للقضاء العالي المعهد موقع . 

 الخبراء هيئة موقع . 

 اإلسالمي الفقه موقع. 

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

 اإلسالمي الفقه جامع برنامج  . 

 صورةملا بالكت من ايرً كب عددا ويتح الوقفية المكتبة www.waqfeya.com//:http/ 

 واللغوية اإلسالمية بللكت برنامج رأكب الشاملة المكتبة ws.shamela/:/http/ 

 النظامية الشاملة المكتبة. 

 

 المرافق المطلوبة .أأ

ي عدد المقاعد ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أبيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في 

 داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:
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 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .4
 . ( طالب25( مقعد بواقع قاعتان لكل )50)

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .5
 . ال ينطبق

رفق مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أ .6

 قائمة بها(:
 . ال ينطبق

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ظ

  التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:استراتيجيات الحصول على  .ع

 ستخدمةالم والطرق, المقرر موضوعات في الطلبة رأي على تشمل ) للمقرر الطلبة تقييم استبانة 

,  ييمالتق وطرق واألنشطة, القاعة داخل والتفاعل,  والتشويق اإلثارة ومستوى,  في التدريس
 .المكتبية( الساعات وكفاية, للمحاضرات والزمن المخصص

 ألداء ا وتطوير وتحسين التدريس فعالية لتقييم" الذهين العصف" بأسلوب الطالبية عمل ورش عقد

. 

 لتعليميةا العملية تطبيق فعالية لتقومي الطلبة مع والصريح الهادئ المباشر للحوار وقت تخصيص 

. 

 القسم:استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو  .غ

 األداء  لمستوى كمقياس وتوظيفها االختبارات نتائج تحليل. 

 التعلم مليةع تقدم متابعة.نفسه  المقرر في األساتذة من غريه بنتائج األستاذ طالب نتائج موازنة 
 . مهاراتهو وتثبيت محتواه,  التعلم دافعية وإثارة,  عالجها وسبل صعوباتها وتحديد,  والتعليم

 تفعليها  وسبل األساتذة مقرحات تدرس دائمة علمية لجان القسم تشكيل. 

 إجراءات تطوير التدريس: .ف

 الكلية  منسوبي لجميع والتعليم التعلم دورات حضور. 

 الخبرات  لتبادل نقاش حلقات عقد. 

سطة إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بوا .ق

جبات مع تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواأعضاء هيئة 

 أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 تدريس ذاتياً : تخطيطاً ، وطرق نفسه األستاذ تقويم. اإلجابات أوراق من عشوائية عينة فحص  ,

 مستقل تدريس هيئة عضو قبل من الدرجات أو التصحيح فحص. علمية ونواتج,  تقومي وطرق

 . الطلبة أعمال من لعينة

 يئة ه عضو مع دورية بصفة االختبارات أو البحوث من عينة تصحيح بتبادل المقرر أستاذ قيام

 . المقرر لنفس آخر تدريس

 سابقة فصول بنتائج المقرر نتائج المقرر أستاذ موازنة . 

 المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  .ك

 لتاليةا صادرالم من ستفادةالم الراجعة علوماتالم على بناء سنوات 5 كل قررالم توصيف يراجع: 
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 . مقررال ملف -

 . األساتذة آراء استبانات -

 .الطلبة آراء استبانات -

 .جينيالخر آراء استبانات -

 .التوظيف جهات آراء استبانات -

 

 

 

 البرنامج:اسم منسق 

 

 

 

 د/ عبدالوهاب بن عبدالكريم المبارك

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 نموذج
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 علم اإلجرام والعقاب اسم المقرر:

 5502486 رمز المقرر:
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم 20/2/1440 تاريخ التوصيف:

 ألنظمةا - واألنظمة القضائية الدراسات كلية القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج

 5502486-علم اإلجرام والعقاب . اسم المقرر الدراسي ورمزه: 1 .8

 ساعتان . عدد الساعات المعتمدة: 2 .9

 ئيةالدبلوم العالي في العلوم الجزا. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .10
 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

  المستوى األول الدراسي: . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر4 .11

 ال يوجد . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:5 .12

 اليوجد. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .13

 سي بالعابديةالمقر الرئي المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 7 .14

 )اختر كل ما ينطبق(: . نمط الدراسة المتبع8

 %100 النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .ك

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ل

    

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

    

  النسبة:  بالمراسلة .ن

    

  النسبة:  تذكر أخرى .س

 
 تعليقات:

 

 األهداف .ح
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 ما هدف المقرر الرئيس؟ -1

 . اإلجرامية للظاهرة العامة والقواعد بالمبادئ اإللمام .6

 كل مالإع ومجال, واإلجرامية الشكلية والقواعد الموضوعية الجزائية القواعد بين التفرقة توضيح .7
 .منها

 . وتقويمه وعالجه ودوافعه اإلجرامي السلوك أسباب معرفة .8

 .بالعقوبة وعالقتها وخصائصها االحترازية التدابير معنى بيان .9

زايد لتقنية المعلومات )مثل االستخدام المتالمقرر الدراسي. لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

  أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
 .المطورة  التدريس طريقة لتوضيح للمقرر ملحق تأليف .4

 .الدراسة  مجال في األبحاث من واإلفادة المحتوى مراجعة .5
 .للواقع  المستقبلية الحاجة على وبناء, والطلبة المقرر أستاذ قبل من الراجعة التغذية .6

دليل  )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أووصف المقرر الدراسي  .خ

 البرنامج(. 

 عام للمقرر:وصف 
 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .11

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 –:  اإلجرام علم أوال

بغيره  وعالقته,  اإلجرام علم تعريف،  اإلسالمي الفقه في الجريمة مفهوم .1

إلجرام اعلم اإلجرام مصادر علم  في البحث منهج. 2,  الجزائية العلوم من

 . خصائص علم اإلجرام 

 - النفسية المدارس - التكوينية المدارس:  اإلجرامي السلوك تفسير .2

 (. األمريكية,  )الفرنسية االجتماعية المدارس

 - االقتصادية العوامل الجغرافية العوامل:  اإلجرامي السلوك عوامل .3

 .الفردية العوامل -العوامل االجتماعية  – قافيةثال العوامل

 علم العقاب تعريفه تطوره أهم مدارسه . .4

 ، العقوبة خصائصها وأنواعها .صور الجزاء الجنائي  .5

 أهداف العقوبة عرض ألهم المدارس والحركات واألفكار المعاصرة . .6
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 -لها داخ عليه المحكوم معاملة وكيفية العقابية المؤسسات:  العقوبة فلسفة .6

 العمل -ديني ال التهذيب -الصحية  الرعاية -التعليم  ) العقابية المعاملة أساليب

 .البديلة العقوبات -الالحقة  الرعاية - اإلصالح والتوجيه مراكز - (
 32 16 المجموع

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .12

 
 دروس إضافية محاضرات

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 32     32 ساعات التدريس الفعلية

 32     32 الساعات المعتمدة
 

  اً:( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيالذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .13
 أبحاث من هب يكلف ما وإنجاز, المكتبة في يقضيها, المقرر هذا دراسة خالل إضافية دراسية ساعة 10 الدارس يمضي أن ينبغي

 االطالع مع, قصيرة

 .دراسته تم ما ومراجعة, المصادر بعض على

 

ستراتيجيات مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها وا .14

 تدريسها

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة 

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -
-  ً  : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا

-  ً ستهدفة وطرق تقييمها المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر الم : ضع طرق التقييمثالثا

ل مجال من مجاالت واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في ك

 التعلم.

 

 

 

 

 

 

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر تمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهال م

 المعرفة 1

 الموضوعية الجزائية القواعد بين الفرق الدارس يعرف أن 1-1

 .واإلجرامية الشكلية والقواعد

 

 والمطورة المنوعة التعليم وسائط استخدام

 يجتمع بحيث اإلمكانات وفق فاعل بتكامل

 تقنية ووسائط علمية اترخبب للطال

 الكفايات أفضل بمجموعها محققة
 . المقرر في المتخصصة

 التحريرية االختبارات

 .والشفهية

 وعالجه ودوافعه اإلجرامي السلوك أسباب الدارس يعرف أن 1-2

 .وتقويمه

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق

 : أهمها,  المعرفة الدارس تكس

 . والمناقشة الحوار 1.

 . التعاوني التعلم 2.

 .العلمية المناقشات
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 . التدريسية المحاضرات 3.

 . العلمي والبيان العرض 4.

 . الحاسوبية امجرالب عرض 5.

 .الصفية المحاضرات 6.

 .والجماعية الفردية األبحاث 7.

 .الخارجية القراءة 2.

 .المنزلية التمرينات 9.

 .الصغيرة النقاش مجموعات 10.

 .القانونية المناظرات 11.

 .العلمية المشاريع 12.

 .المشكالت حل أسلوب 13.

 رعب وعرضها المعلومات تلخيص 14.

 .العرض أجهزة

 اإللكترونية المواقع من االستفادة 15.

 . المتخصصة العلمية

 وعالقتها وخصائصها االحترازية التدابير الدارس يعرف أن 1-3

 .بالعقوبة

 .العلمية األبحاث 

 الفصلي االختبار   1-4

 التحريري النهائي

 .والنظري

 

 العلمية االختبارات   1-5

 . القصيرة

 المهارات المعرفية 2

 والمتابعة المالحظة  .الصغيرة النقاش مجموعات .والعقاب اإلجرام علم توصيف على قادراً  الدارس يكون أن 2-1

 . بللطال المستمرة

 االختبارات  .الميدانية الزيارات   2-2

 .والشفهية التحريرية

 .العلمية المناقشات .الفقهية النقاش وحلقات الندوات حضور  2-3

 بعض ببحث التكليف .المناظرة أسلوب  2-4

 مصادر من المسائل

 .متنوعة

 .النهائي االختبار .العلمية المادة وتفسير تحليل  2-5

 الفقهية المصادر من العلمي البحث   2-6

 .المعلومات ومصادر

 

  .الناقدة الفقهية القراءة  2-7

 وفق مهارته لتطوير الدارس تحفيز   2-8

 . العلمية الجودة معايير

 

 صعوبات لتجاوز التعليمية األنشطة تنويع  2-90

 أثناء المتعلمين بين الفردية الفروق

 .التدريس

 

 وتنميتها ورعايتها المتعلم قدرات اكتشاف  2-10

. 

 

 في والتعليم التعلم من الدارس تمكين  2-11

, والميول القدرات مختلفة مجموعات

 . الذهنيةقدراته  بحس تعلمه وزيادة
 

 

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق  2-12

   -:  أهمها,  المعرفة الدارس تكس

 العملي لتطبيقا. 

  التعاوني التعلم  
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر تمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهال م

  االستقرائي االكتشاف 

 قاعدة استنتاج) واالستداللي

 . (حاالت عدة من

  عكس االستنتاجي االكتشاف( 

 على قاعدة تطبيق: السابق

 من للتأكد خاصة قضايا

 (. القاعدة تحت دخولها

 المحاضرات 

 . التدريسية

 والبيان العرض 

 . العلمي

 البرامج عرض 

 الحاسوبية

 الشخصية وتحمل المسؤوليةمهارات العالقات  3

 في فاعل كمشارك الدارس دور تفعيل . مسؤولياته تحمل من المتعلم تمكين 3-1

,  ويحاور يناقش: وتعليمه تعلمه عملية

 مبتكر ناقد,  وحرية بجرأة أفكاره يعرض

 دور ويكون,  القرارات اتخاذ على قادر, 

 . واإلشراف اإلرشاد هو المعلم

 

 المباشرة المتابعة

 أثناء الطلبة لتجاوب

 التعليم عمليات

 ( التعاوني) المشتركة

. 

. 

 في والتعليم التعلم من الدارس تمكين . بوضوح واألفكار اآلراء عن التعبير في قدرته الدارس دعم 3-2

, والميول القدرات مختلفة مجموعات

 . الذهنية قدراته بحس تعلمه وزيادة

 

 التزام مدى مراقبة

 في بالمهام الدارس

 . المحدد الوقت

 

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق . ومهاراته قدراته بتطوير الدارس مبادرة 3-3

 شخصية العالقات مهارات الدارس تكس

 :منها ومسئولية

o التعاوني التعلم . 

o والمناقشة الحوار . 

 احترام مدى متابعة 

 داخل لألنظمة الدارس

 . خارجها أو القاعة

 

 بللطال الذاتي التقييم  . الوقت إدارة على الدارس قدرة 3-4
 . لزمالئه وتقييمه

   . والحوار المناقشة أدب الدارس إتقان 3-5

   . والجماعية الفردية الجهود الدارس تقدير 3-6

 رأي احترام مع مجموعة ضمن العمل من تمكنه الدارس إظهار 3-7

 . اآلخرين

  

 وظاتهمملح وتقبل للزمالء االيجابية الراجعة التغذية الدارس تقديم 3-8

. 

  

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

 في فاعل كمشارك الدارس دور تفعيل  . وتطويرها وتنميتها التعاونية مهاراته الدارس بناء  4-1

 لتقنيات وموظف التعليمية العملية

 .بمهارة المعلومات

 والمتابعة المالحظة

 . المستمرة

 ئلوسا مستجدات وفق والتعليم التعلم في أساليبه الدارس تطوير  4-2

 . العلمية التغذية وتقنيات,  والتواصل االتصال

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق

 وتقنية, االتصال مهارات الدارس تكس
 .المعلومات

 . الشخصية المقابالت

 العملية في الحاسوب برامج توظيف  4-3

 . التعليمية

 الدارس إنجاز ملف

 . التقني

 التعلم عملية في المعلومات تقنية استخدام   4-4

 . والتعليم

 

4-5    

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

5-1    
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5-2    

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .15

م شفهي، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديمهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار،  م

 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 مستمر تقييم المشاركات واألداء 1

 %20 8 اختبار األعمال الفصلية 2

 %70 األخير االختبار الفصلي 3

4    

5    

6    

 

 

 ودعمهماإلرشاد األكاديمي للطالب ر.

لكل طالب  ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص

 وع(.  )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسب

 المقرر ببرنامج التحاقه بداية في )طالب( طالبية مجموعة لكل أكاديمي مرشد تعيين . 

 رشاداإل عملية لتقويم فصل كل في واحدة جلسة عن ال يقل بما األكاديميين للمرشدين جلسات عقد 
 . وتطويرها, األكاديمي

 ل .األق على أسبوعيا المقرر ساعات عدد نصف بمقدار الفصل بداية في المكتبية الساعات تحديد 

 األكاديميين بالمرشدين الطالب المشروعات ربط . 

 طال كل عن مفصلة أكاديمية تقارير بكتابة المرشدين تكليف . 

 بأستاذهم الطلبة تواصل في اإللكتروني البريد تفعيل . 

 الملحة الحاجة عند وأستاذهم الطلبة بني التواصل في القسم أمانة دور تنشيط . 

 به طالبه تواصل لتسهيل باألستاذ خاص بريد صندوق إعداد . 

 مصادر التعلّم .بب

 الكتب المقررة المطلوبة: أدرج .1

 المرجع الرئيسي : -
 . ( اإلجرام )علم بهنام رمسيس .1

 المراجع المساعدة : -
 .  العقاب( وعلم اإلجرام علم )مبادئ عبدالستار فوزية.1

  زهرة ابو محمد الشيخ والعقوبة الجريمة .2

  يلالشذ حسن والعقوبة الجريمة .3

  بهنسي فتحي أحمد اإلسالمي الفقه في العقوبة .4

 . ( والعقاب اإلجرام علمي في مذكرات ) بالل عوض أحمد .5

 . ( والعقاب اإلجرام علمي أصول ) عبيد رؤوف .6

 . ( اإلجرام علم مبادئ ) عوض محمد عوض .7
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 . ( والعقاب اإلجرام علم) سالمة مأمون .8

 .( والعقاب اإلجرام علم في دراسة ) عامر أبو زكي محمد .9

 )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:. أدرج المواد المرجعية األساسية 2 

 

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 العدل وزارة موقع .  

 القرى ام جامعة موقع  . 

 سعود بن محمد اإلمام جامعة موقع . 

 للقضاء العالي المعهد موقع . 

 الخبراء هيئة موقع . 

 اإلسالمي الفقه موقع. 

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

 اإلسالمي الفقه جامع برنامج  . 

 صورةملا بالكت من ايرً كب عددا ويتح الوقفية المكتبة www.waqfeya.com//:http/ 

 واللغوية اإلسالمية بللكت برنامج رأكب الشاملة المكتبة ws.shamela/:/http/ 

 النظامية الشاملة المكتبة. 
 

 المرافق المطلوبة .تت

ي عدد المقاعد بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أ

 داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:
 طالب 25قاعة على مقعد دراسي بواقع قاعتين ، تشمل كل  50

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .7
 قاعتين دراسيتين

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .8
 تجهيز المختبر بعدد من الحواسب واحد لكل طالبين على األقل .

رفق مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أمصادر أخرى )حددها:  .9

 قائمة بها(:
 . تزويد المختبر بتجهيزات صوتية

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ل

  استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .م
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 ستخدمةالم والطرق, المقرر موضوعات في الطلبة رأي على تشمل ) للمقرر الطلبة تقييم استبانة 
,  ييمالتق وطرق واألنشطة, القاعة داخل والتفاعل,  والتشويق اإلثارة ومستوى,  في التدريس

 .المكتبية( الساعات وكفاية, للمحاضرات والزمن المخصص

 ألداء ا وتطوير وتحسين التدريس فعالية لتقييم" الذهين العصف" بأسلوب الطالبية عمل ورش عقد
. 

 لتعليميةا العملية تطبيق فعالية لتقومي الطلبة مع والصريح الهادئ المباشر للحوار وقت تخصيص 

. 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ن

 األداء  لمستوى كمقياس وتوظيفها االختبارات نتائج تحليل. 

 التعلم مليةع تقدم متابعة.نفسه  المقرر في األساتذة من غريه بنتائج األستاذ طالب نتائج موازنة 

 . مهاراتهو وتثبيت محتواه,  التعلم دافعية وإثارة,  عالجها وسبل صعوباتها وتحديد,  والتعليم

 تفعليها  وسبل األساتذة مقرحات تدرس دائمة علمية لجان القسم تشكيل. 

 إجراءات تطوير التدريس: .ه

 الكلية  منسوبي لجميع والتعليم التعلم دورات حضور. 

 الخبرات  لتبادل نقاش حلقات عقد. 

سطة إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بوا .و
جبات مع أعضاء هيئة تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الوا

 هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء

 تدريس ذاتياً : تخطيطاً ، وطرق نفسه األستاذ تقويم. اإلجابات أوراق من عشوائية عينة فحص  ,
 مستقل تدريس هيئة عضو قبل من الدرجات أو التصحيح فحص. علمية ونواتج,  تقومي وطرق

 . الطلبة أعمال من لعينة

 يئة ه عضو مع دورية بصفة االختبارات أو البحوث من عينة تصحيح بتبادل المقرر أستاذ قيام
 . المقرر لنفس آخر تدريس

 سابقة فصول بنتائج المقرر نتائج المقرر أستاذ موازنة . 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ي

 لتاليةا صادرالم من ستفادةالم الراجعة علوماتالم على بناء سنوات 5 كل قررالم توصيف يراجع: 
 . مقررال ملف -

 . األساتذة آراء استبانات -

 .الطلبة آراء استبانات -

 .جينيالخر آراء استبانات -

 .التوظيف جهات آراء استبانات -
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 اسم منسق البرنامج:

 

 

 

 

 

 

 

 

 د/ عبدالوهاب بن عبدالكريم المبارك

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 الضبط الجنائي اسم المقرر:

 5502487 رمز المقرر:
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 توصيف مقرر دراسي

 .جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:سم ا ١٤٤٠-٢-20  تاريخ التوصيف:

 قسم األنظمة – الدراسات القضائية واألنظمة القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خ

 5502487 –الضبط الجنائي . اسم المقرر الدراسي ورمزه: 1 .15

 ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 2 .16

 الدبلوم العالي في العلوم الجزائية. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .17

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(   .18

 المستوى األول. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .19

 ال يوجد المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:. 5 .20

 ال يوجد. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .21

 ي بالعابديةالمقر الرئيسالمقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 7 .22

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة:  المحاضرات التقليديةقاعات  .ع

 

   

 - النسبة: - التعليم اإللكتروني .ف

    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ص

    

 - النسبة: - بالمراسلة .ق

    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ر

 
 تعليقات:

 

 األهداف .د
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 .القضايا الجزائية في االستدالل ات إجراء في للمشاركين األساسية المهارات تنمية .1
 . االستدالل إجراءات ماهية يوضح أن على قادرا الدارس يكون أن .2

 .حقيقالت إجراءات وآثارها على االستدالل إجراءات بين يقارن أن على قادرا الدارس يكون أن .3

 .إلجراءات االستدالل الفنية المالمح يحلل أن على قادرا الدارس يكون أن .4

 .ئياإجرا األقوال القبض وسماع محاضر مع التعامل آلية يطبق أن على قادرا الدارس يكون أن .5
 .محاضر االستدالل في التصرف آلية يشرح أن على قادرا الدارس يكون أن .6

زايد لتقنية المعلومات )مثل االستخدام المتالمقرر الدراسي. لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

  أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
 تأليف ملحق لمقرر لتوضيح طريقة التدريس المطورة. - 1

 مراجعة المحتوى واإلفادة من األبحاث في مجال الدراسة. -2

 قبل أستاذ المقرر والطلبة، وبناء على الحاجة المستقبلية للواقع.التغذية الراجعة من  -3

دليل  )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أووصف المقرر الدراسي  .د

 البرنامج(. 

 وصف عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .16

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 الجزائية الدعوى

 الجزائية الدعوى ماهية

 الجزائية الدعوى أنواع

 الجزائية الدعوى مراحل

 الجزائية الدعوى قيود

 العامة الدعوى تحريك في الجزائية الدعوى أثر الستظهار جماعية مناقشة(نشاط)

٤ ٢ 

 الجزائية الدعوى في الحق

 الجزائية الدعوى في الحق ماهية

 الجزائية الدعوى في الحق أنواع

 العام الحقو تعالى هللا حق بين والنظامية الفقهية العالقة حول جماعية مناظرة (نشاط)

٤ ٢ 

 (األدلة جمع) االستدالل مرحلة

 االستدالل ماهية

 والتحقيق االستدالل بين الفروق

 (نشاط)

 الجزائية الضبطية

 الجزائي الضبط رجال

 الجزائي الضبط بأعمال القائمون

 العامة السلطة ورجال الجزائية الضبطية بين الفروق

 الجزائي الضبط لرجال اإلجرائية المهام

 دراسية حالة( نشاط)

2 4 

 4 2 والشكاوي البالغات
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 والشكاوي البالغات تلقي

 وفحصها والشكاوي البالغات ضبط إجراءات

 والشكاوي البالغات محاضر إعداد

 الكاذبة البالغات لصور ذهني عصف( نشاط)

 والمعاينة االنتقال

 والمعاينة االنتقال ماهية

 المعاينة إجراءات

 والمعاينة االنتقال محاضر إعداد

 من مجموعات ضمن تلبس حالة في جريمة لمسرح ميدانية لزيارة االنتقال( نشاط)

 ذلك حول والمناقشة المتدربين

٤ ٢ 

 بالجريمة التلبس

 الحقيقي التلبس حاالت

 الحكمي التلبس حاالت

 دراسية حالة( نشاط)

٤ ٢ 

 القبض

 القبض وشروط ماهية

 للقبض النظامية اإلجراءات

 التلبس حاالت في القبض

 التلبس حاالت غير في القبض

 القبض محاضر

 القبض محاضر إعداد وإجراءات عناصر

 الجريمة مسرح مبارحة من الحاضرين منع

 االستيقاف

 والقبض االستيقاف بين الفروق

 يليثتم دور( نشاط)

٤ ٢ 

 التفتيش

 التفتيش وشروط ماهية

 التفتيش أنواع

 الجزائي التفتيش

 الوقائي التفتيش

 اإلداري التفتيش

 دراسية حالة( نشاط)

 التفتيش إجراءات

 التفتيش وأذونات أوامر

 والتفتيش القبض بين العالقة

 التفتيش لمحاضر والموضوعية الشكلية اإلجراءات

 رصو إليراد المتدربين من أشخاص أربعة إلى شخصين بين تفاعلية مشاركة( نشاط)

 عمليا بينها والتفريق التفتيش ألنواع

٤ ٢ 

 األقوال سماع

 المتهمين أقوال سماع إجراءات

 والخصوم الشهود أقوال سماع إجراءات

 أقوال اعسم محاضر إعداد

 أقوال سماع محاضر بإعداد مجموعات ضمن المتدربين بقيام عملي تطبيق( نشاط)

 حولها النقاش وإثارة حية واقعة في

3 6 
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 الخبراء ندب

 الخبير ماهية

 الخبرة تقارير

 الخبراء لتقارير النظامية الطبيعة

 اءرالخب لتقارير النظامية األوصاف حيال المجموعة أفراد بين تفاعلية مناقشة( نشاط)

 االستدالل مرحلة في
 32 16 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .17

 دروس إضافية محاضرات 
معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 32 - - - - ٣٢ ساعات التدريس الفعلية

 32 - - - - 32 الساعات المعتمدة
 

 اً:( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيالذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .18

 ينطبق .ال 

 

ستراتيجيات مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها وا .19

 تدريسها

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة أوالً  -
-  ً  : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا

-  ً تهدفة وطرق تقييمها المس: ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر ثالثا

ل مجال من مجاالت واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في ك

 التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر تمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهال م

 المعرفة 1

استخدام وسائط التعليم المنوعة والمطورة  .االستدالل إجراءات ماهية الدارس يعرف أن 1-1

بتكامل فاعل وفق اإلمكانات بحيث يجتمع 

للطالب خبرات علمية ووسائط تقنية 

محققة بمجموعها أفضل الكفايات 

 المتخصصة في المقرر .

االختبارات التحريرية 

 والشفهية.

 تا ءإجرا على وآثارها االستدالل اتءإجرا بين الدراس يقارن أن 1-2

 .التحقيق

تطبيق طرق تعلم وتعليم ذكية ونشطة 

 تكس الدارس المعرفة , أهمها :

 الحوار والمناقشة . 1.

 التعلم التعاوني . 2.

 المحاضرات التدريسية . 3.

 العلمي .العرض والبيان  4.

 عرض البرامج الحاسوبية . 5.

 المحاضرات الصفية. 6.

 المناقشات العلمية.
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر تمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهال م

 األبحاث الفردية والجماعية. 7.

 القراءة الخارجية. 2.

 التمرينات المنزلية. 9.

 مجموعات النقاش الصغيرة. 10.

 المناظرات القانونية. 11.

 المشاريع العلمية. 12.

 أسلوب حل المشكالت. 13.

عبر تلخيص المعلومات وعرضها  14.

 أجهزة العرض.

االستفادة من المواقع اإللكترونية  15.

 العلمية المتخصصة .

1-3 
 

 األبحاث العلمية. 

1-4 
 

االختبار الفصلي  

النهائي التحريري 

 والنظري.

 

1-5 
 

االختبارات العلمية  

 القصيرة .

 المهارات المعرفية 2

 قبضال محاضر مع التعامل آلية تطبيق على قادراً  الدارس يكون أن 2-1

 .إجرائياً  األقوال وسماع

المالحظة والمتابعة   مجموعات النقاش الصغيرة.

 المستمرة للطالب .

 اتإلجراء الفنية المالمح يحلل أن على قادراً  الدارس يكون أن  2-2

 .االستدالل

االختبارات   الزيارات الميدانية. 

 التحريرية والشفهية.

 المناقشات العلمية. حضور الندوات وحلقات النقاش الفقهية.  2-3

التكليف ببحث بعض  أسلوب المناظرة.  2-4

المسائل من مصادر 

 متنوعة.

 االختبار النهائي. تحليل وتفسير المادة العلمية.  2-5

البحث العلمي من المصادر الفقهية    2-6

 ومصادر المعلومات.

 

  الناقدة.القراءة الفقهية   2-7

تحفيز الدارس لتطوير مهارته وفق    2-8

 معايير الجودة العلمية .

 

تنويع األنشطة التعليمية لتجاوز صعوبات   2-90

الفروق الفردية بين المتعلمين أثناء 

 التدريس.

 

اكتشاف قدرات المتعلم ورعايتها وتنميتها   2-10

. 

 

تمكين الدارس من التعلم والتعليم في   2-11

مجموعات مختلفة القدرات والميول, 

 وزيادة تعلمه بحس قدراته الذهنية .

 

 

تطبيق طرق تعلم وتعليم ذكية ونشطة   2-12

   -تكس الدارس المعرفة , أهمها : 

 لتطبيق العملي.ا 

   التعلم التعاوني 

   االكتشاف االستقرائي

واالستداللي )استنتاج قاعدة 

 من عدة حاالت( .

   االكتشاف االستنتاجي )عكس

السابق :تطبيق قاعدة على 
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر تمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهال م

قضايا خاصة للتأكد من 

 دخولها تحت القاعدة (.

 . المحاضرات التدريسية 

 . العرض والبيان العلمي 

 عرض البرامج الحاسوبية 

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

الدارس كمشارك فاعل في تفعيل دور  تمكين المتعلم من تحمل مسؤولياته . 3-1

عملية تعلمه وتعليمه: يناقش ويحاور , 

يعرض أفكاره بجرأة وحرية , ناقد مبتكر 

, قادر على اتخاذ القرارات , ويكون دور 

 المعلم هو اإلرشاد واإلشراف .
 

المتابعة المباشرة 

لتجاوب الطلبة أثناء 

عمليات التعليم 

المشتركة )التعاوني ( 

. 

. 

تمكين الدارس من التعلم والتعليم في  قدرته في التعبير عن اآلراء واألفكار بوضوح . دعم الدارس 3-2

مجموعات مختلفة القدرات والميول, 

 وزيادة تعلمه بحس قدراته الذهنية .

 

مراقبة مدى التزام 

الدارس بالمهام في 

 الوقت المحدد .

 

تعلم وتعليم ذكية ونشطة تطبيق طرق  مبادرة الدارس بتطوير قدراته ومهاراته . 3-3

تكس الدارس مهارات العالقات شخصية 

 ومسئولية منها:

o . التعلم التعاوني 

o . الحوار والمناقشة 

متابعة مدى احترام  

الدارس لألنظمة داخل 

 القاعة أو خارجها .

 

التقييم الذاتي للطالب   قدرة الدارس على إدارة الوقت . 3-4

 وتقييمه لزمالئه .

   إتقان الدارس أدب المناقشة والحوار . 3-5

   تقدير الدارس الجهود الفردية والجماعية . 3-6

إظهار الدارس تمكنه من العمل ضمن مجموعة مع احترام رأي  3-7

 اآلخرين .

  

   حوظاتهم .تقديم الدارس التغذية الراجعة االيجابية للزمالء وتقبل مل 3-8

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

تفعيل دور الدارس كمشارك فاعل في   بناء الدارس مهاراته التعاونية وتنميتها وتطويرها . 4-1

العملية التعليمية وموظف لتقنيات 

 المعلومات بمهارة.

المالحظة والمتابعة 

 المستمرة .

ل مستجدات وسائتطوير الدارس أساليبه في التعلم والتعليم وفق  4-2

 االتصال والتواصل , وتقنيات التغذية العلمية .

تطبيق طرق تعلم وتعليم ذكية ونشطة 

تكس الدارس مهارات االتصال, وتقنية 

 المعلومات.

 المقابالت الشخصية .

توظيف برامج الحاسوب في العملية   4-3

 التعليمية .

ملف إنجاز الدارس 

 التقني .

م استخدام تقنية المعلومات في عملية التعل   4-4

 والتعليم .

 

4-5    

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

   الينطبق 5-1

5-2    

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .20

م شفهي، مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقدي م

 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 ٪١٠ مستمر تقييم المشاركات واألداء 1

 ٪٢٠ ٨ اختبار األعمال الفصلية 2
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 ٪٧٠ االخير االختبار الفصلي 3

4    

5    

6    

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ر

لكل طالب  ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص

 وع(. )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسب
لكل طالب  اد األكاديمي الخاصترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرش

 وع(.  )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسب
 .تعيين مرشد أكاديمي لكل مجموعة طالبية )طالب( في بداية التحاقه ببرنامج المقرر 

  ي وتطويرها.كل فصل لتقويم عملية اإلرشاد اإلكاديمعقد جلسات للمرشدين األكادميين بما اليقل عن جلسة واحدة في 

 .تحديد الساعات المكتبية في بداية الفصل بمقدار نصف ساعات المقرر أسبوعياً على األقل 

 .ربط المشروعات الطالبية بالمرشدين األكادميين 

 .تكليف المرشدين بكتابة تقارير أكادمية مفصلة عن كل طالب 

 تواصل الطلبة بأستاذهم. تفعيل البريد االلكتروني في 

 .تنشيط دور أمانة القسم في التواصل بين الطلبة وأستاذهم عند الحاجة الملحة 

 .إعداد صندوق بريد خاص باألستاذ لتسهيل تواصل طالبه به 

 مصادر التعلّم .ثث

 أدرج الكتب المقررة المطلوبة: .1

 المرجع الرئيسي :  -

ً  االبتدائي والتحقيق القضائية الضبطية في الوجيز -. 1 -  رضا, لسعوديا الجزائية اإلجراءات لنظام وفقا
 .العامة اإلدارة معهد. حمدي

 المراجع المساعدة : -
 معهد. يرعبدالبص عفيفي عصام, السعودية العربية المملكة في الجزائية اإلجراءات نظام على التعليق.1

 .العامة اإلدارة

 الالئحة عومشرو, التنفيذية الئحته ومشروع السعودي الجزائية اإلجراءات نظام في التحقيق إجراءات - 1

 .الندوة دار ةمطبع. المحبوب إبراهيم العزيز عبد بن يوسف, العام واالدعاء التحقيق هيئة لنظام التنظيمية

 هللا عبد بن دعبدالحمي, السعودية العربية كةلالمم في المحاكمة قبل ما مرحلة في الجنائية اإلجراءات - 2

 .العامة اإلدارة مهد. الحرقان

 اإلدارة عهدم .دينال تالج مدني .د , السعودية العربية كةلالمم في وتطبيقاته الجنائي التحقيق أصول - 3

 م 2004 العامة

 .م 1969.  سرور فتحي أحمد. د, الجنائية اإلجراءات قانون أصول - 4

 .العصرية المكتبة. الموجان حسين بن إبراهيم, الجزائية اإلجراءات نظام على إيضاحات - 5



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

70 

 

 معهد. بصيرعبدال عفيفي عصام, السعودية العربية المملكة في الجزائية اإلجراءات نظام على التعليق - 6

 .العامة اإلدارة

 هـ1430 /م 2009. النعيمي عبدالكريم شهرزاد. د, اإلسالمي التشريع في المتهم حقوق - 7

 (.م 1929 ط. عثمان آمال. د, الجنائية اإلجراءات قانون شرح - 8

 (.نشر سنة بدون.) سرور فتحي أحمد. د, الجنائية اإلجراءات قانون شرح - 9

 .الرشد دار.  بالغري عيد محمد, السعودية العربية كةلالمم في اإلجرائي النظام - 10

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

  وزارة العدل . –مجلة العدل 

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 موقع وزارة العدل 

 موقع جامعة أم القرى 

 موقع جامعة االمام محمد بن سعود 

 موقع المعهد العالي للقضاء 

 .برنامج جامع الفقه اإلسالمي 

 المكتبة الوقفية 

 المكتبة الشاملة 

 النظامية المكتبة الشاملة 

 .الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان 

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

  . برنامج جامع الفقه اإلسالمي 

  المكتبة الوقفية تحوي عددا كبيًرا من الكتب المصورةwww.waqfeya.com//:http/ 

  المكتبة الشاملة أكبر برنامج للكتب اإلسالمية واللغويةws.shamela/:/http/ 

 .المكتبة الشاملة النظامية 

 

 المرافق المطلوبة .جج

ي عدد المقاعد بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أ
 أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد 

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .10
 ( طالب .25( مقعد بواقع قاعتان لكل )50)

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .11
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 ال ينطبق .

رفق مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أمصادر أخرى )حددها:  .12

 قائمة بها(:
 ال ينطبق .

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .أأ

  استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .بب

 ستخدمةالم والطرق, المقرر موضوعات في الطلبة رأي على تشمل ) للمقرر الطلبة تقييم استبانة 

,  ييمالتق وطرق واألنشطة, القاعة داخل والتفاعل,  والتشويق اإلثارة ومستوى,  في التدريس
 .المكتبية( الساعات وكفاية, للمحاضرات والزمن المخصص

 ألداء ا وتطوير وتحسين التدريس فعالية لتقييم" الذهين العصف" بأسلوب الطالبية عمل ورش عقد

. 

 لتعليميةا العملية تطبيق فعالية لتقومي الطلبة مع والصريح الهادئ المباشر للحوار وقت تخصيص 

. 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .تت

 األداء  لمستوى كمقياس وتوظيفها االختبارات نتائج تحليل. 

 التعلم مليةع تقدم متابعة.نفسه  المقرر في األساتذة من غريه بنتائج األستاذ طالب نتائج موازنة 
 . مهاراتهو وتثبيت محتواه,  التعلم دافعية وإثارة,  عالجها وسبل صعوباتها وتحديد,  والتعليم

 تفعليها  وسبل األساتذة مقرحات تدرس دائمة علمية لجان القسم تشكيل. 

 إجراءات تطوير التدريس: .ثث

 الكلية  منسوبي لجميع والتعليم التعلم دورات حضور. 

 الخبرات  لتبادل نقاش حلقات عقد. 

سطة إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بوا .جج

جبات مع أعضاء هيئة تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الوا

 خرى(:أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أ

 تدريس ذاتياً : تخطيطاً ، وطرق نفسه األستاذ تقويم. اإلجابات أوراق من عشوائية عينة فحص  ,

 مستقل تدريس هيئة عضو قبل من الدرجات أو التصحيح فحص. علمية ونواتج,  تقومي وطرق
 . الطلبة أعمال من لعينة

 يئة ه عضو مع دورية بصفة االختبارات أو البحوث من عينة تصحيح بتبادل المقرر أستاذ قيام

 . المقرر لنفس آخر تدريس

 سابقة فصول بنتائج المقرر نتائج المقرر أستاذ موازنة . 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .حح

 لتاليةا صادرالم من ستفادةالم الراجعة علوماتالم على بناء سنوات 5 كل قررالم توصيف يراجع: 
 . مقررال ملف -

 . األساتذة آراء استبانات -
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 .الطلبة آراء استبانات -

 .جينيالخر آراء استبانات -

 .التوظيف جهات آراء استبانات -

 

 

 

 

 اسم منسق البرنامج:

 

 

 

 

 

 د/ عبدالوهاب بن عبدالكريم المبارك

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 (1التحقيق الجزائي ) اسم المقرر:

 5502488 رمز المقرر:
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 توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم ه1440-2-20  تاريخ التوصيف:

 ألنظمةا - واألنظمة القضائية الدراسات كلية القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذ

 5502488-( 1التحقيق الجزائي ). اسم المقرر الدراسي ورمزه: 1 .23

 ساعات  ثالث. عدد الساعات المعتمدة: 2 .24

 الدبلوم العالي للعلوم الجزائيةالبرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: . 3 .25

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج( .26

  المستوى األول . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:4 .27

 ود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج()في حال وج      .28

 ال يوجد . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:5 .29

 ال يوجد . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(:6 .30

 ي بالعابديةالمقر الرئيسالمقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 7 .31

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .ش

 

   

 - النسبة: - التعليم اإللكتروني .ت

    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ث

    

 - النسبة: - بالمراسلة .خ

    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ذ

 
 تعليقات:
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 األهداف .ر

 ما هدف المقرر الرئيس؟ -1

  . الجزائية القضايا في التحقيق اتءإجرا في للمشاركين األساسية المهارات تنمية .10
ً  الدارس يكون أن .11  . التحقيق إجراءات ماهية يوضح أن على قادرا

ً  الدارس يكون أن .12  . التحقيق وإجراءات االستدالل إجراءات بين يقارن أن على قادرا

ً  الدارس يكون أن .13   .التحقيق  إجراءات أهم المشارك يعدد أن على قادرا

ً  الدارس يكون أن .14  حاضرم من محضر أي إعداد عند النظامية اإلجراءات المشارك يطبق أن على قادرا
 . التحقيق

ً  الدارس يكون أن .15  .لتحقيق ا انتهاء بعد الدعوى العامة في التصرف آلية المشارك يذكر أن على قادرا

زايد لتقنية المعلومات )مثل االستخدام المتالمقرر الدراسي. لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

  أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
 .المطورة  التدريس طريقة لتوضيح للمقرر ملحق تأليف .7

 .الدراسة  مجال في األبحاث من واإلفادة المحتوى مراجعة .8

 .للواقع  المستقبلية الحاجة على وبناء, والطلبة المقرر أستاذ قبل من الراجعة التغذية .9

دليل  المستخدمة في النشرة التعريفية أو)مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها وصف المقرر الدراسي  .ذ

 البرنامج(. 

 وصف عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .21

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 المقارنة األنظمة في التحقيق مرحلة ماهية

 المقارنة األنظمة في التحقيق إجراءات

 واالستدالل التحقيق مرحلتي بين الفرق

 النهائي والتحقيق االبتدائي التحقيق بين الفرق

 النظامية اآلثار الستظهار جماعية مناقشة (نشاط)

 واالستدالل التحقيق إجراءات بين التفريق على المترتبة

2 6 

 التحقيق إلجراءات النظامية الطبيعة

 (وأثراً  حكما) التحقيق إجراءات في الضرورة أثر

 دراسية حالة (نشاط)

1 3 

 االستجواب

 االستجواب ماهية

 لالستجواب والنظامي الفقهي التكييف

 االستجواب حاالت

 الموضوعية االستجواب إجراءات

 الشكلية االستجواب إجراءات

 االستجواب محاضر إعداد

2 6 
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 قائعو حيال البعض بعضهم الستجواب المتدربين من عدد اختيار يتم حيث يليثتم دور (نشاط)

 تقدم ما ظل في الجماعية بالمناقشة تقييمها يتم جرمية

 المواجهة

 المواجهة تعريف

 المواجهة أنواع

 للمواجهات النظامية الطبيعة

 المواجهة محاضر إعداد كيفية

ً نظ ذلك تقييم خاللها من يتم متدربين أربعة بين مواجهة إلجراء يليثتم دور (نشاط)  اميا

 ً  وإجرائيا

2 6 

 الشهود أقوال سماع

 الشهادة تعريف

 ونظاما فقها الشهادة حكم

 المحقق أمام الشاهد لتحضير الشكلية اإلجراءات

 الموضوعية الشهادة إجراءات

 الشكلية الشهادة إجراءات

 الشهادة محاضر إعداد

 المتدربين قبل من ومناقشتها شهادات محاضر عرض خالله من يتم عملي تطبيق (نشاط)

 دراسته تم ما ضوء في وموضوعا شكال

 الشهود شهادة على االعتراض

2 6 

 والتوقيف القبض

 التوقيف ماهية

 التوقيف شروط

 الوجوبي التوقيف

 للتوقيف الموجبة الكبيرة الجرائم

 الجوازي التوقيف

 التوقيف ألوامر النظامية اإلجراءات

 للتوقيف لإلعادة النظامية اإلجراءات

 التوقيف ألوامر الشكلية النماذج

 دراسية حالة (نشاط)

2 6 

 واإلحضار بالحضور التكليف

 بالحضور التكليف ماهية

 بالحضور التكليف حاالت

 واإلحضار الضبط أمر ماهية

 واإلحضار الضبط أمر إصدار حاالت

1 3 

 اإلفراج

 الوجوبي لإلفراج النظامية الموجبات

 الجوازي لإلفراج النظامية الموجبات

 القضائية اإلفراج أوامر على االعتراض

 يليتمث دور( نشاط)

1 3 

 الندب

 الندب ماهية

 الندب حاالت

1 3 
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 للمحقق الندب

 الجزائي الضبط لرجال الندب

 النظامية وآثارها للندب صور الثثل جماعية مناقشة (نشاط)

 والمعاينة االنتقال

 تحقيق كإجراء المعاينة ماهية

 المعاينة إجراءات

 المعاينة محاضر إعداد

 معاينتها ةوكيفي الجريمة وآثار ماديات لمعاينة الجريمة مسارح أحد إلى االنتقال يتم (نشاط)

 وتدوين وتحريزها وضبطها

 ومناقشتها الحقا بالتدري قاعة داخل وإثارتها المالحظات

2 6 

 48 16 المجموع

   
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .22

 دروس إضافية محاضرات 
معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية

 48 - - - - 48 الساعات المعتمدة
 

  اً:( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيالذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .23
 ال ينطبق .

 

تراتيجيات واسمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .24

 تدريسها

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -
-  ً  التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.: ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق ثانيا

-  ً ستهدفة وطرق تقييمها : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المثالثا

ل مجال من مجاالت ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كواستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه 

 التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر تمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهال م

 المعرفة 1

 والمطورة المنوعة التعليم وسائط استخدام التحقيق . إجراءات ماهية الدارس يعرف أن 1-1

 يجتمع بحيث اإلمكانات وفق فاعل بتكامل

 تقنية ووسائط علمية اترخبب للطال
 الكفايات أفضل بمجموعها محققة

 . المقرر في المتخصصة

 التحريرية االختبارات

 .والشفهية

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق .بين إجراءات االستدالل وإجراءات التحقيق  الدارس يقارن أن 1-2

 : أهمها,  المعرفة الدارس تكس

 . والمناقشة الحوار 1.

 . التعاوني التعلم 2.

 . التدريسية المحاضرات 3.

 . العلمي والبيان العرض 4.

 . الحاسوبية امجرالب عرض 5.

 .الصفية المحاضرات 6.

 .العلمية المناقشات
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر تمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهال م

 .والجماعية الفردية األبحاث 7.

 .الخارجية القراءة 2.

 .المنزلية التمرينات 9.

 .الصغيرة النقاش مجموعات 10.

 .القانونية المناظرات 11.

 .العلمية المشاريع 12.

 .المشكالت حل أسلوب 13.

 رعب وعرضها المعلومات تلخيص 14.

 .العرض أجهزة

 اإللكترونية المواقع من االستفادة 15.

 . المتخصصة العلمية

 .العلمية األبحاث   1-3

 الفصلي االختبار   1-4

 التحريري النهائي

 .والنظري

 

 العلمية االختبارات   1-5

 . القصيرة

 المهارات المعرفية 2

 عدادإ عند النظامية اإلجراءات تطبيق على قادراً  الدارس يكون أن 2-1

 .التحقيق محاضر من محضر أي

 والمتابعة المالحظة  .الصغيرة النقاش مجموعات

 . بللطال المستمرة

 االختبارات  .الميدانية الزيارات   2-2

 .والشفهية التحريرية

 .العلمية المناقشات .الفقهية النقاش وحلقات الندوات حضور  2-3

 بعض ببحث التكليف .المناظرة أسلوب  2-4

 مصادر من المسائل

 .متنوعة

 .النهائي االختبار .العلمية المادة وتفسير تحليل  2-5

 الفقهية المصادر من العلمي البحث   2-6

 .المعلومات ومصادر

 

  .الناقدة الفقهية القراءة  2-7

 وفق مهارته لتطوير الدارس تحفيز   2-8

 . العلمية الجودة معايير

 

 صعوبات لتجاوز التعليمية األنشطة تنويع  2-90

 أثناء المتعلمين بين الفردية الفروق

 .التدريس

 

 وتنميتها ورعايتها المتعلم قدرات اكتشاف  2-10

. 

 

 في والتعليم التعلم من الدارس تمكين  2-11

, والميول القدرات مختلفة مجموعات

 . الذهنيةقدراته  بحس تعلمه وزيادة

 

 

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق  2-12

   -:  أهمها,  المعرفة الدارس تكس

 العملي لتطبيقا. 

  التعاوني التعلم  

  االستقرائي االكتشاف 

 قاعدة استنتاج) واالستداللي

 . (حاالت عدة من

  عكس االستنتاجي االكتشاف( 

 على قاعدة تطبيق: السابق
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر تمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهال م

 من للتأكد خاصة قضايا

 (. القاعدة تحت دخولها

 التدريسية المحاضرات . 

 العلمي والبيان العرض . 

 الحاسوبية البرامج عرض 

 المسؤولية مهارات العالقات الشخصية وتحمل 3

 في فاعل كمشارك الدارس دور تفعيل . مسؤولياته تحمل من المتعلم تمكين 3-1

,  ويحاور يناقش: وتعليمه تعلمه عملية

 مبتكر ناقد,  وحرية بجرأة أفكاره يعرض

 دور ويكون,  القرارات اتخاذ على قادر, 

 . واإلشراف اإلرشاد هو المعلم
 

 المباشرة المتابعة

 أثناء الطلبة لتجاوب

 التعليم عمليات

 ( التعاوني) المشتركة

. 

. 

 في والتعليم التعلم من الدارس تمكين . بوضوح واألفكار اآلراء عن التعبير في قدرته الدارس دعم 3-2

, والميول القدرات مختلفة مجموعات

 . الذهنية قدراته بحس تعلمه وزيادة

 

 التزام مدى مراقبة

 في بالمهام الدارس

 . المحدد الوقت

 

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق . ومهاراته قدراته بتطوير الدارس مبادرة 3-3

 شخصية العالقات مهارات الدارس تكس

 :منها ومسئولية

o التعاوني التعلم . 

o والمناقشة الحوار . 

 احترام مدى متابعة 

 داخل لألنظمة الدارس

 . خارجها أو القاعة

 

 بللطال الذاتي التقييم  . الوقت إدارة على الدارس قدرة 3-4

 . لزمالئه وتقييمه

   . والحوار المناقشة أدب الدارس إتقان 3-5

   . والجماعية الفردية الجهود الدارس تقدير 3-6

 رأي احترام مع مجموعة ضمن العمل من تمكنه الدارس إظهار 3-7

 . اآلخرين

  

   . وظاتهمملح وتقبل للزمالء االيجابية الراجعة التغذية الدارس تقديم 3-8

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

 في فاعل كمشارك الدارس دور تفعيل  . وتطويرها وتنميتها التعاونية مهاراته الدارس بناء 4-1

 لتقنيات وموظف التعليمية العملية

 .بمهارة المعلومات

 والمتابعة المالحظة

 . المستمرة

 ئلوسا مستجدات وفق والتعليم التعلم في أساليبه الدارس تطوير  4-2

 . العلمية وتقنيات التغذية,  االتصال والتواصل

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق

 وتقنية, االتصال مهارات الدارس تكس

 .المعلومات

 . الشخصية المقابالت

 العملية في الحاسوب برامج توظيف  4-3

 . التعليمية

 الدارس إنجاز ملف

 . التقني

 التعلم عملية في المعلومات تقنية استخدام   4-4

 . والتعليم

 

4-5    

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

5-1    

5-2    

 

 

   

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .25

م شفهي، مقال، خطابة، تقدي مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة م

 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 مستمر تقييم المشاركات واألداء 1
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 %20 8 اختبار األعمال الفصلية 2

 %70 األخير االختبار الفصلي 3

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ز

لكل طالب  ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص
 وع(.  )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسب

 المقرر جببرنام التحاقه بداية في )طالب( طالبية مجموعة لكل أكاديمي مرشد تعيين . 

 رشاداإل عملية لتقويم فصل كل في واحدة جلسة عن ال يقل بما األكاديميين للمرشدين جلسات عقد 

 . وتطويرها, األكاديمي

 ل .األق على أسبوعيا المقرر ساعات عدد نصف بمقدار الفصل بداية في المكتبية الساعات تحديد 

 األكاديميين بالمرشدين الطالب المشروعات ربط . 

 طال كل عن مفصلة أكاديمية تقارير بكتابة المرشدين تكليف . 

 بأستاذهم الطلبة تواصل في اإللكتروني البريد تفعيل . 

 الملحة الحاجة عند وأستاذهم الطلبة بني التواصل في القسم أمانة دور تنشيط . 
 به طالبه تواصل لتسهيل باألستاذ خاص بريد صندوق إعداد . 

 مصادر التعلّم .حح

 المقررة المطلوبة:أدرج الكتب 

 المرجع الرئيسي : -
 عفيفي معصا, السعودية العربية المملكة في الجزائية اإلجراءات نظام على التعليق .1

 .العامة اإلدارة عبدالبصير . معهد

 
 المراجع المساعدة : -

 .ة الندو دار مطبعة. المحبوب عبدالعزيز إبراهيم بن يوسف, العام واالدعاء التحقيق هيئة لنظام التنظيمية .  1

 عبد, ديةالسعو العربية المملكة في المحاكمة قبل ما مرحلة في الجنائية اإلجراءات .2

 .العامة اإلدارة مهد. الحرقان هللا عبد نب الحميد

 الدين تاج يمدن .د ,السعودية  العربية المملكة في وتطبيقاتها الجنائي التحقيق أصول .3

 م 2004 العامة معهد اإلدارة.

 .م 1969.  سرور فتحي أحمد .د, الجنائية اإلجراءات قانون أصول .4

 ةالمكتب. الموجان حسين بن إبراهيم, الجزائية اإلجراءات نظام على إيضاحات .5

 .العصرية

 نفيذيةالت الئحته ومشروع السعودي الجزائية اإلجراءات نظام في التحقيق إجراءات .6

 الالئحة ومشروع,

 عفيفي معصا, السعودية العربية المملكة في الجزائية اإلجراءات نظام على التعليق .7

 .العامة اإلدارة عبدالبصير . معهد

 /م 2009.  النعيمي عبدالكريم شهرزاد. د, اإلسالمي التشريع في المتهم حقوق .8

 ه1430

 .(م 1929 ط. مان ع آمال. د, الجنائية اإلجراءات قانون شرح .9

 .(نشر سنة بدون). سرور فتحي أحمد. د, الجنائية اإلجراءات قانون شرح .10

 .رشدال دار.  الغري عيد محمد, السعودية العربية المملكة في اإلجرائي النظام .11

 الجزائية تاإلجراءا للنظام وفقالً  االبتدائي والتحقيق القضائية بطيةالض في وجيزال .12

 .العامة اإلدارة معهد. حمدي رضا, السعودي
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 العلمية والتقارير وغيرها(:. أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت 2 

  وزارة العدل . –مجلة العدل 

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 العدل وزارة موقع .  

 القرى ام جامعة موقع  . 

 سعود بن محمد اإلمام جامعة موقع . 

 للقضاء العالي المعهد موقع . 

 الخبراء هيئة موقع . 

 اإلسالمي الفقه موقع. 

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

 اإلسالمي الفقه جامع برنامج  . 

 صورةملا بالكت من ايرً كب عددا ويتح الوقفية المكتبة www.waqfeya.com//:http/ 

 واللغوية اإلسالمية بللكت برنامج رأكب الشاملة المكتبة ws.shamela/:/http/ 

 النظامية الشاملة المكتبة. 

 

 

 

 

 

 المرافق المطلوبة .خخ

ي عدد المقاعد بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أ

 داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(:المباني )قاعات  .13
 .( طالب25( مقعد بواقع قاعتان لكل )50)

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .14
 . ال ينطبق

فق أو أرمصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها،  .15
 قائمة بها(:

 . الينطبق

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .خخ

  استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .دد
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 ستخدمةالم والطرق, المقرر موضوعات في الطلبة رأي على تشمل ) للمقرر الطلبة تقييم استبانة 
,  ييمالتق وطرق واألنشطة, القاعة داخل والتفاعل,  والتشويق اإلثارة ومستوى,  في التدريس

 .المكتبية( الساعات وكفاية, للمحاضرات والزمن المخصص

 ألداء ا وتطوير وتحسين التدريس فعالية لتقييم" الذهين العصف" بأسلوب الطالبية عمل ورش عقد
. 

 لتعليميةا العملية تطبيق فعالية لتقومي الطلبة مع والصريح الهادئ المباشر للحوار وقت تخصيص 

. 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ذذ

 األداء  لمستوى كمقياس وتوظيفها االختبارات نتائج تحليل. 

 التعلم مليةع تقدم متابعة.نفسه  المقرر في األساتذة من غريه بنتائج األستاذ طالب نتائج موازنة 

 . مهاراتهو وتثبيت محتواه,  التعلم دافعية وإثارة,  عالجها وسبل صعوباتها وتحديد,  والتعليم

 تفعليها  وسبل األساتذة مقرحات تدرس دائمة علمية لجان القسم تشكيل. 

 إجراءات تطوير التدريس: .رر

 الكلية  منسوبي لجميع والتعليم التعلم دورات حضور. 

 الخبرات  لتبادل نقاش حلقات عقد. 

سطة التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بوا إجراءات .زز
جبات مع أعضاء هيئة تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الوا

 أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 تدريس ذاتياً : تخطيطاً ، وطرق نفسه األستاذ تقويم. اإلجابات أوراق من عشوائية عينة فحص  ,
 مستقل تدريس هيئة عضو قبل من الدرجات أو التصحيح فحص. علمية ونواتج,  تقومي وطرق

 . الطلبة أعمال من لعينة

 يئة ه عضو مع دورية بصفة االختبارات أو البحوث من عينة تصحيح بتبادل المقرر أستاذ قيام
 . المقرر لنفس آخر تدريس

 سابقة فصول بنتائج المقرر نتائج المقرر أستاذ موازنة . 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .سس

 لتاليةا صادرالم من ستفادةالم الراجعة علوماتالم على بناء سنوات 5 كل قررالم توصيف يراجع: 
 . مقررال ملف -

 . األساتذة آراء استبانات -

 .الطلبة آراء استبانات -

 .جينيالخر آراء استبانات -

 .التوظيف جهات آراء استبانات -
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 اسم منسق البرنامج:

 

 

 د/ عبدالوهاب بن عبدالكريم المبارك

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي
 مهارات االستجواب الجزائي اسم المقرر:

 5502489 رمز المقرر:
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية هـ20/2/1440تاريخ التوصيف:

 األنظمة القسم: الدراسات القضائية واألنظمة -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ز

 5502489 ورمزه:  مهارات االستجواب الجزائي   . اسم المقرر الدراسي1 .32

 ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 2 .33

 يةلدبلوم العالي في العلوم الجزائ. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .34
 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 المستوى األول . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .35

 اليوجد . المتطلبات السابقة لهذا المقرر 5 .36

 اليوجد. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .37

 سي بالعابديةالمقر الرئي المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 7 .38

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .ض

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ظ

    

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

    

  النسبة:  بالمراسلة .أأ
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  النسبة:  تذكر أخرى .بب

 

 تعليقات:

 

 األهداف .س

 ما هدف المقرر الرئيس؟ -1

 تنمية المهارات األساسية في المقابالت األولية ألطراف الدعوى الجزائية لدى المتدرب .1

 تعريف المتدرب بالخطوات المهمة إلجراء المقابلة .2
 إيضاح السمات الواجب توافرها لدى من يجري المقابلة .3

 التي تساعده في إجراء االستجواب.تنمية المهارات األساسية لدى المتدرب  .4

 الوصول بالمتدرب إلى إدارة التحقيق واالستجواب إدارة واعية .5

 تعريف الكتدرب بالثغرات التي تؤدي إلى بطالن التحقيق .6
 تهيئة المتدرب إلعداد خطة استجواب بإتقان .7

 تطبيق المتدرب لكل تقنيات وفنيات اوقواعد االستجواب .8

ق اجراءات تنمية قدرات المتدرب للتعامل مع االعتراف وف\امة للمواجهةتعريف المتدرب بالمبادئ الع .9

 معينة
 

زايد لتقنية المعلومات )مثل االستخدام المتالمقرر الدراسي. لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

  أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
 تأليف ملحق للمقرر لتوضيح طريق التدريس المطورة -1

 مراجعة المحتوى واإلفادة من األبحاث في مجال الدراسة -2

 استاذ المقرر والطلبة وبناء على الحاجة المستقبلية للواقعالتغذية الراجعة من قبل  -3
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)مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أودليل وصف المقرر الدراسي  .ر

 البرنامج(. 

 وصف عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .26

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 :أوالً: المقابلة األولية ألطراف الدعوى

 مفهوم المقابلة  -1

 الهدف من المقابلة  -2

 العوامل المهمة من المقابلة -3

 سمات ومهارات الشخص الذي يجري المقابلة -4

 المبادئ العامة للفراسة والقافة في الفقه اإلسالمي -5

 خطوات اجراء المقابلة -6

 الوصايا العشر إلجراء المقابلة -7

 التواصل الخداع -8

 األفكار الشائعة الخاطئة حول الخداع -9

  التواصل الشفهي -10
 مقابالت الشهود -11

4 8 

 ثانيا: االستجواب:

 مفهوم االستجواب .1

 مشروعية االستجواب .2

 االستجوابأهمية  .3

 االستجوابهدف  .4

 االستجوابأقسام  .5

 االستجوابضمانات  .6

 االستجواب صفات القائم بال .7

 عوامل نجاح المحقق .8

 االستجواب الناجح عوامل ادارة .9
 القواعد الفنية لالستجواب .10

 أصناف المتهمين .11

 االستجوابأساليب  .12

 االستجوابأسئلة  .13

 االستجوابمكان  .14

4 8 
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 االستجواباالمور التي يتجنبها المحقق عند  .15

 أخطاء المحقيقين .16

 المواجهة:

 تعريف المواجهة .1

 الهدف من المواجهة .2
 إلجراء المواجهة المبادئ العامة .3

4 8 

 مهارة وزن وتقدير االعتراف:تنمية 

 مفهوم االعتراف .1
 شكل االعتراف .2
 أنواع االعتراف .3
 شروط صحة االعتراف .4
 األسباب الشخصية لالعتراف .5
 االجراءات الواجب اتباعها في حالة االعتراف .6
 واجبات المحقق في حال االعتراف. .7

4 8 

 32 16 المجموع

 ا

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .27

 
 دروس إضافية محاضرات

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 32     32 ساعات التدريس الفعلية

 32     32 الساعات المعتمدة
 

 اً:( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيالذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .28
 ال ينطبق

 

ستراتيجيات الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها وامخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار  .29

 تدريسها

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -
-  ً  ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.: ثانيا

-  ً ستهدفة وطرق تقييمها : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المثالثا

ل مجال من مجاالت ية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كواستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عمل

 التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

 المعرفة 1

 المعرفة , أهمها : يعرف الدارس الخطوات المهمة إلجراء المقابلةأن  1-1

 الحوار والمناقشة . 1.

 التعلم التعاوني . 2.
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

 المحاضرات التدريسية . 3.

 العرض والبيان العلمي . 4.

 عرض البرامج الحاسوبية . 5.

 المحاضرات الصفية. 6.

 األبحاث الفردية والجماعية. 7.

 القراءة الخارجية. 2.

 التمرينات المنزلية. 9.

 مجموعات النقاش الصغيرة. 10.

 المناظرات القانونية. 11.

 المشاريع العلمية. 12.

 أسلوب حل المشكالت. 13.

تلخيص المعلومات  14.

 وعرضها عبر أجهزة العرض.

االستفادة من المواقع  15.

 اإللكترونية العلمية المتخصصة .

 األبحاث العلمية.  ةتوافرها لدى من يجري المقابلأن ييعرف الدارس السمات الواجب  1-2

االختبار الفصلي النهائي   أن ييعرف الدارس الثغرات التي تؤدي إلى بطالن التحقيق 1-3

 التحريري والنظري.

 

 المهارات المعرفية 2

ف أن يكون الدارس قادرا على اجراءات المقابلالت األولية ألطرا 2-1

 الدعوى الجزائية

  النقاش الصغيرة. مجموعات

  الزيارات الميدانية. أن يكون الدارس قادرا على اجراء االستجواب بمهارة عالية 2-2

حضور الندوات وحلقات النقاش  عيةأن يكون الدارس قادرا على ادارة التحقيق والستجواب ادارة وا 2-3

 الفقهية

 أسلوب المناظرة.

 تحليل وتفسير المادة العلمية

 

 

 

\ 

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

   تمكين المتعلم من تحمل المسؤولية 3-1

   دعم الدارس قدرته في التعبير عن اآلراء واألفكار بوضوح 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

   بناء الدارس مهارنه التعاونية وتطويرها وتنميتها 4-1

 تطوير الدارس أساليبه في التعلم والتعليم وفق مستجدات وسائل 4-2

 التواصل وتقنيات التغذية التعليمية

تفعيل دور الدارس كمشارك فاعل 

في عملية تعلمه وتعليمه: يناقش 

ويحاور , يعرض أفكاره بجرأة 

وحرية , ناقد مبتكر , قادر على 

اتخاذ القرارات , ويكون دور 

 واإلشراف المعلم هو اإلرشاد

المتابعة المباشرة 

لتجاوب الطلبة أثناء 

عمليات التعليم المشتركة 

 )التعاوني ( .

. 

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

5-1    

5-2    

 

 

 

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .30

شفهي،  خطابة، تقديممهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال،  م

 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 مستمر  تقييم المشاركات واألداء 1

 %20 8 اختبار األعمال األعمال الفصلية 2
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 %70 األخير االختبار الفصلي 3

4    

5    

6    

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .س

لكل طالب  ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص

 وع(.  )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسب

  ببرنامج المقرر .تعيين مرشد أكاديمي لكل مجموعة طالبية )طالب( في بداية التحاقه 

 رشاد عقد جلسات للمرشدين األكاديميين بما ال يقل عن جلسة واحدة في كل فصل لتقويم عملية اإل

 األكاديمي, وتطويرها .

 قل .تحديد الساعات المكتبية في بداية الفصل بمقدار نصف عدد ساعات المقرر أسبوعيا على األ 

 . ربط المشروعات الطالب بالمرشدين األكاديميين 

 . تكليف المرشدين بكتابة تقارير أكاديمية مفصلة عن كل طال 

 . تفعيل البريد اإللكتروني في تواصل الطلبة بأستاذهم 

 . تنشيط دور أمانة القسم في التواصل بني الطلبة وأستاذهم عند الحاجة الملحة 

 إعداد صندوق بريد خاص باألستاذ لتسهيل تواصل طالبه به 

 

 مصادر التعلّم .دد

  الكتب المقررة المطلوبة:أدرج 

 المرجع الرئيسي :  -
 حكم استعمال الحيلة في االستجواب د. حسين عبدالغني أبوغدة . -

 المراجع المساعدة :
 استجواب المتهم من قبل المحقق فائق مشعل صالح -

 الطرق الحكمية البن القيم الجوزية -

 موسوعة االجراءات الجزائية د. الدرعان -
 دظز مدني عبدالرحمن تاج الدينأصول التحقيق الجنائي  -

 ضوابط استعمال سلطتي الضبط والتحقيق الجنائي د.محمد بن علي الكاملي -

 االجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية د. سعد بن محمد بن ظفير. -

 اجراءات التحقيق في نظام االجراءات الجزائية السعودي د. يوسف المحبوب -
 حلة ما قبل المحاكمة د. عبدهللا الحرقاناالجراءات الجنائية في مر -

 يالوجيز في التحقيق الجنائي د. جمال عبدالعزيز شهاب ، و د. منصور بن عبد العزيز الجبال -

 حقيبة التحقيق الجنائي د. عماد محمود عبيد -
 التحقيق الجنائي بين ذكاء المجرم وفراسة المحقق د. معتز محي عبدالحميد -

 محقق فائق مشعل صالحاستجواب المتهم من قبل ال -

 التحقيق الجنائي المتكامل اللواء د. محمد األمين البشريى -

 االجراءات الجنائية اإلسالمية وتطبيقاتها في المملكة د. عدنان التركماني -
 االستجوابات الناجحة جيمس آر ريالس -
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 مخادع لكن صادق المحقق ويسلي كالرك -
 الغريبالنظام االجرائي في المملكة أ. د. محمد  -

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 . موقع وزارة العدل  

  . موقع جامعة ام القرى 

 . موقع جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 . موقع المعهد العالي للقضاء 

 . موقع هيئة الخبراء 
 موقع الفقه اإلسالمي.

 

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

  . برنامج جامع الفقه اإلسالمي 

  المكتبة الوقفية تحوي عددا كبيًرا من الكتب المصورةwww.waqfeya.com//:http/ 

  المكتبة الشاملة أكبر برنامج للكتب اإلسالمية واللغويةws.shamela/:/http/ 
 المكتبة الشاملة النظامية.

 

 المرافق المطلوبة .ذذ

ي عدد المقاعد بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أ

 أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد 

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .16
 طالب لكل قاعة 25قاعتان دراسيتان بواقع 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .17
 قاعات  المحاضرات ، مختبرات ، 

رفق مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أ .18

 قائمة بها(:
 تجهيز المختبر بتجهيزات صوتية

\ 

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .شش

 :استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس 
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  الطلبة للمقرر ) تشمل على رأي الطلبة في موضوعات المقرر, والطرق استبانة تقييم
شطة المستخدمة في التدريس , ومستوى اإلثارة والتشويق , والتفاعل داخل القاعة, واألن

 وطرق التقييم , والزمن المخصص للمحاضرات, وكفاية الساعات المكتبية(.

 ير م فعالية التدريس وتحسين وتطوعقد ورش عمل الطالبية بأسلوب "العصف الذهين" لتقيي
 األداء .

 ة تخصيص وقت للحوار المباشر الهادئ والصريح مع الطلبة لتقومي فعالية تطبيق العملي
 . التعليمية

 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 . تحليل نتائج االختبارات وتوظيفها كمقياس لمستوى األداء 

 م عملية التعلم نتائج طالب األستاذ بنتائج غريه من األساتذة في المقرر نفسه .متابعة تقد موازنة
 ه ومهاراته .والتعليم , وتحديد صعوباتها وسبل عالجها , وإثارة دافعية التعلم , وتثبيت محتوا

 . تشكيل القسم لجان علمية دائمة تدرس مقرحات األساتذة وسبل تفعليها 

 تدريس:إجراءات تطوير ال

 . حضور دورات التعلم والتعليم لجميع منسوبي الكلية 

 عقد حلقات نقاش لتبادل الخبرات 

ة إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلب
ينة عبواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو 

 الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:من 

 رق تدريس فحص عينة عشوائية من أوراق اإلجابات. تقويم األستاذ نفسه ذاتياً : تخطيطاً ، وط
, وطرق تقومي , ونواتج علمية .فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس 

 مستقل لعينة من أعمال الطلبة .

 و هيئة دل تصحيح عينة من البحوث أو االختبارات بصفة دورية مع عضقيام أستاذ المقرر بتبا
 تدريس آخر لنفس المقرر .

 . موازنة أستاذ المقرر نتائج المقرر بنتائج فصول سابقة 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: 

  على المعلومات الراجعة المستفادة من  سنوات بناء 5يراجع توصيف المقرر كل

 المصادر التالية:
 ملف المقرر . -

 استبانات آراء األساتذة . -

 استبانات آراء الطلبة. -

 استبانات آراء الخريجين. -

 استبانات آراء جهات التوظيف. -
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 اسم منسق البرنامج:

 

 

 

 د/ عبدالوهاب بن عبدالكريم المبارك

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف المقرر الدراسي
 

 اسم المقرر: علم النفس الجزائي

 5502490رمز المقرر: 
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 مقرر دراسيتوصيف 

 جامعة أم القرى اسم المؤسسة التعليمية: ه1440-2-20  تاريخ التوصيف:

 ألنظمةا -كلية الدراسات القضائية واألنظمة  القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ش

 5502490-. اسم المقرر الدراسي ورمزه: علم النفس الجزائي 1 .39

 الساعات المعتمدة: ساعتان. عدد 2 .40

 . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: الدبلوم في العلوم الجزائية 3 .41

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(   .42

 مستوى األول . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: ال4 .43

 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(: ال يوجد5 .44

 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: ال يوجد6 .45

 سي بالعابدية. فرع أو فروع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  المقر الرئي7 .46

 ما ينطبق(:. نمط الدراسة المتبع )اختر كل 8

 %100 النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .جج

 

   

 - النسبة: - التعليم اإللكتروني .دد

    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .هه

    

 - النسبة: - بالمراسلة .وو

    

 - النسبة: - أخرى تذكر .زز

 
 تعليقات:

 

 األهداف .ص
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 ما هدف المقرر الرئيس؟ -1

والعوامل  ,بالعوامل النفسية المؤثرة في عدالة القضاء والمقومات النفسية للحكم القضائي التعريف  .1

 النفسية المؤثرة في نشاط هيئة التحقيق واالدعاء العام ومأموري الضبط القضائي.
ضي, و رجل التعريف بالدراسة النفسية للعملية الجزائية واسكان العمل الجزائي: ومعرفة نفسية القا .2

 , و المحامي, إضافة إلى دور األخصائي النفسي الجزائي.الشرطة

 التعريف بالدراسة النفسية للشهادة القضائية , والشهادة القضائية لكبار السن. .3

 التعريف باالضطرابات النفسية والعقلية والمسؤولية الجزائية. .4

زايد لتقنية المعلومات ل االستخدام المت)مثالمقرر الدراسي. لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

  أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
 تأليف ملحق للمقرر لتوضيح طريقة التدريس المطورة . .1
 مراجعة المحتوى واإلفادة من األبحاث في مجال الدراسة . .2

 مقرر والطلبة, وبناء على الحاجة المستقبلية للواقع .التغذية الراجعة من قبل أستاذ ال .3

)مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أو دليل وصف المقرر الدراسي  .ز

 البرنامج(. 

 وصف عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .31

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 تعريف علم النفس الجزائي.

 = علم النفس في خدمة القضاء.

 = تعريف علم النفس القضائي.

 = الجريمة بين علم النفس الجزائي والقانون الجزائي

3 6 

 اآلداب الشرعية المتعلقة بالعوامل النفسية المؤثرة في عدالة القضاء

 = المقومات النفسية للحكم القضائي.

 العوامل النفسية المؤثرة في نشأة هيئة التحقيق= 

 واالدعاء العام ومأموري الضبط القضائي.

3 6 

 الدراسة النفسية للعملية الجزائية

 = أركان العمل الجزائي:

 = العوامل النفسية للقاضي.

 = العوامل النفسية لرجل الشرطة

 = العوامل النفسية للمحامي.

3 6 

 القضائيةالدراسة النفسية للشهادة 

 = مدخل لدراسة الشهادة الجزائية.

 = التعرف على الوجوه في الشهادة القضائية.

 = الفروق الفردية في كفاءة الشهادة الجزائية.

 = عالمات توخي كفاءة الشرطة القضائية.

3 6 

 الشهادة القضائية لكبار السن

 = أثر السن على الوظائف الجسمية والنفسية.

2 4 
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 اء.= أثر السن على الذك

 4 2 االضطرابات النفسية والعقلية والمسؤولية الجزائية

 32 16 المجموع
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .32

 دروس إضافية محاضرات 
معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 32 - - - - 32 الساعات المعتمدة
 

 اً:التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعي -الدراسة عدد ساعات  .33
 ال ينطبق. 
 

ستراتيجيات مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها وا .34

 تدريسها

 اإلطار الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في 

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -
-  ً  : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا

-  ً ستهدفة وطرق تقييمها لتي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر الم: ضع طرق التقييم المناسبة اثالثا

ل مجال من مجاالت واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في ك

 التعلم.

 

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر تمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهال م

 المعرفة 1

استخدام وسائط التعليم المنوعة والمطورة  .أن يعرف الدارس العوامل النفسية المؤثرة في عدالة القضاء  1-1

وفق اإلمكانات بحيث يجتمع بتكامل فاعل 

للطالب خبرات علمية ووسائط تقنية 

محققة بمجموعها أفضل الكفايات 
 المتخصصة في المقرر .

االختبارات التحريرية 

 والشفهية.

تطبيق طرق تعلم وتعليم ذكية ونشطة  أن يعرف الدارس طريقة الدراسة النفسية للعملية الجزائية. 1-2

 أهمها :تكس الدارس المعرفة , 

 الحوار والمناقشة . 1.

 التعلم التعاوني . 2.

 المحاضرات التدريسية . 3.

 العرض والبيان العلمي . 4.

 عرض البرامج الحاسوبية . 5.

 المحاضرات الصفية. 6.

 األبحاث الفردية والجماعية. 7.

 القراءة الخارجية. 2.

 التمرينات المنزلية. 9.

 مجموعات النقاش الصغيرة. 10.

 المناظرات القانونية. 11.

 المشاريع العلمية. 12.

 أسلوب حل المشكالت. 13.

تلخيص المعلومات وعرضها عبر  14.

 أجهزة العرض.

 المناقشات العلمية.
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر تمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهال م

االستفادة من المواقع اإللكترونية  15.

 العلمية المتخصصة .

 العلمية.األبحاث   أن يعرف الدارس طريقة الدراسة النفسية للشهادة القضائية . 1-3

االختبار الفصلي    1-4

النهائي التحريري 

 والنظري.

 

االختبارات العلمية    1-5

 القصيرة .

 المهارات المعرفية 2

على  أن يكون الدارس قادراً على معرفة العوامل النفسية المؤثرة 2-1

 عدالة القضاء ونشاط المحثث ومأموري الضبط.

والمتابعة المالحظة   مجموعات النقاش الصغيرة.

 المستمرة للطالب .

االختبارات   الزيارات الميدانية.   2-2

 التحريرية والشفهية.

 المناقشات العلمية. حضور الندوات وحلقات النقاش الفقهية.  2-3

التكليف ببحث بعض  أسلوب المناظرة.  2-4

المسائل من مصادر 
 متنوعة.

 النهائي.االختبار  تحليل وتفسير المادة العلمية.  2-5

البحث العلمي من المصادر الفقهية    2-6

 ومصادر المعلومات.

 

  القراءة الفقهية الناقدة.  2-7

تحفيز الدارس لتطوير مهارته وفق    2-8

 معايير الجودة العلمية .

 

تنويع األنشطة التعليمية لتجاوز صعوبات   2-90

الفروق الفردية بين المتعلمين أثناء 

 التدريس.

 

اكتشاف قدرات المتعلم ورعايتها وتنميتها   2-10

. 

 

تمكين الدارس من التعلم والتعليم في   2-11

مجموعات مختلفة القدرات والميول, 

 وزيادة تعلمه بحس قدراته الذهنية .

 

 

تطبيق طرق تعلم وتعليم ذكية ونشطة   2-12

   -تكس الدارس المعرفة , أهمها : 

 لتطبيق العملي.ا 

   التعلم التعاوني 

   االكتشاف االستقرائي

واالستداللي )استنتاج قاعدة 

 من عدة حاالت( .

   االكتشاف االستنتاجي )عكس

السابق :تطبيق قاعدة على 

قضايا خاصة للتأكد من 

 دخولها تحت القاعدة (.

 . المحاضرات التدريسية 

 . العرض والبيان العلمي 

 عرض البرامج الحاسوبية 

 

 العالقات الشخصية وتحمل المسؤوليةمهارات  3

تفعيل دور الدارس كمشارك فاعل في  تمكين المتعلم من تحمل مسؤولياته . 3-1

عملية تعلمه وتعليمه: يناقش ويحاور , 

يعرض أفكاره بجرأة وحرية , ناقد مبتكر 

مباشرة المتابعة ال

لتجاوب الطلبة أثناء 

عمليات التعليم 
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر تمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهال م

, قادر على اتخاذ القرارات , ويكون دور 

 المعلم هو اإلرشاد واإلشراف .

 

المشتركة )التعاوني ( 

. 

. 

تمكين الدارس من التعلم والتعليم في  دعم الدارس قدرته في التعبير عن اآلراء واألفكار بوضوح . 3-2
مجموعات مختلفة القدرات والميول, 

 وزيادة تعلمه بحس قدراته الذهنية .

 

مراقبة مدى التزام 
بالمهام في الدارس 

 الوقت المحدد .

 

تطبيق طرق تعلم وتعليم ذكية ونشطة  مبادرة الدارس بتطوير قدراته ومهاراته . 3-3

تكس الدارس مهارات العالقات شخصية 

 ومسئولية منها:

o . التعلم التعاوني 
o . الحوار والمناقشة 

متابعة مدى احترام  

الدارس لألنظمة داخل 

 القاعة أو خارجها .

 

التقييم الذاتي للطالب   قدرة الدارس على إدارة الوقت . 3-4

 وتقييمه لزمالئه .

   إتقان الدارس أدب المناقشة والحوار . 3-5

   تقدير الدارس الجهود الفردية والجماعية . 3-6

إظهار الدارس تمكنه من العمل ضمن مجموعة مع احترام رأي  3-7

 اآلخرين .

  

حوظاتهم التغذية الراجعة االيجابية للزمالء وتقبل ملتقديم الدارس  3-8

. 

  

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

تفعيل دور الدارس كمشارك فاعل في   بناء الدارس مهاراته التعاونية وتنميتها وتطويرها .  4-1

العملية التعليمية وموظف لتقنيات 
 المعلومات بمهارة.

المالحظة والمتابعة 

 المستمرة .

ائل تطوير الدارس أساليبه في التعلم والتعليم وفق مستجدات وس  4-2

 االتصال والتواصل , وتقنيات التغذية العلمية .

تطبيق طرق تعلم وتعليم ذكية ونشطة 

تكس الدارس مهارات االتصال, وتقنية 

 المعلومات.

 المقابالت الشخصية .

الحاسوب في العملية توظيف برامج   4-3

 التعليمية .

ملف إنجاز الدارس 

 التقني .

م استخدام تقنية المعلومات في عملية التعل   4-4

 والتعليم .

 

4-5    

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

   ال يوجد 5-1

   ال يوجد 5-2

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .35

م شفهي، المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديمهام التقويم  م

 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 مستمر تقييم المشاركات واألداء 1

 %20 8 اختبار األعمال الفصلية 2

 %70 األخير االختبار الفصلي 3

 للطالب ودعمهماإلرشاد األكاديمي  .ش

لكل طالب  ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص

 وع(.  )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسب

  التحاقه ببرنامج المقرر .تعيين مرشد أكاديمي لكل مجموعة طالبية )طالب( في بداية 



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

98 

 

 رشاد عقد جلسات للمرشدين األكاديميين بما ال يقل عن جلسة واحدة في كل فصل لتقويم عملية اإل
 األكاديمي, وتطويرها .

 قل .تحديد الساعات المكتبية في بداية الفصل بمقدار نصف عدد ساعات المقرر أسبوعيا على األ 

 ديميين .ربط المشروعات الطالب بالمرشدين األكا 

 . تكليف المرشدين بكتابة تقارير أكاديمية مفصلة عن كل طال 

 . تفعيل البريد اإللكتروني في تواصل الطلبة بأستاذهم 

 . تنشيط دور أمانة القسم في التواصل بني الطلبة وأستاذهم عند الحاجة الملحة 

 . إعداد صندوق بريد خاص باألستاذ لتسهيل تواصل طالبه به 

 التعلّممصادر  .رر

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1

 المراجع المطلوبة:

 المرجع الرئيسي : -
 (. 2010صنعاء)  -قائد, أحمد محمد مدخل إلى علم النفس الجنائي والقضائي جامعة  -

 المراجع المساعدة : -
طباعة والنشر غريب لل( علم النفس الجنائي , دار  2004ربيع, محمد شحاته, يوسف, جمعه سيد وعبد هللا , سيد معتز )  -

 والتوزيع.

-  
 أدب القاضي للماوردي -

 تبصرة الحكام البن فرحون -

 اآلداب الشرعية البن مفلح -

 الطرق الحكمية في السياسية الشرعية البن القيم الجوزية -

 أدب القاضي للجصاص -

طباعة والنشر ر غريب لل( علم النفس الجنائي , دا 2004ربيع, محمد شحاته, يوسف, جمعه سيد وعبد هللا , سيد معتز )  -

 والتوزيع.

 ( علم النفس الجنائي والقضائي . 1991عقالن , مجدي محمد سيف )  -

 ( علم النفس القضائي: مع دراسة ميدانية لالتجاه 1992.العيسوي, عبد الرحمن )  -

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

  العدل .وزارة  –مجلة العدل 

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 . موقع وزارة العدل  

  . موقع جامعة ام القرى 

 . موقع جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 . موقع المعهد العالي للقضاء 

 . موقع هيئة الخبراء 

 .موقع الفقه اإلسالمي 

 البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:مواد تعليمية أخرى مثل . 4
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  . برنامج جامع الفقه اإلسالمي 

  المكتبة الوقفية تحوي عددا كبيًرا من الكتب المصورةwww.waqfeya.com//:http/ 

  المكتبة الشاملة أكبر برنامج للكتب اإلسالمية واللغويةws.shamela/:/http/ 

 .المكتبة الشاملة النظامية 
 

 المرافق المطلوبة .زز

ي عدد المقاعد بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أ

 داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 يرها(:المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغ .19
 ( طالب .25( مقعد بواقع قاعتان لكل )50)

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .20
 ال ينطبق .

رفق مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أ .21

 قائمة بها(:
 . ال ينطبق

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .صص

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:  .ضض

 مستخدمة استبانة تقييم الطلبة للمقرر ) تشمل على رأي الطلبة في موضوعات المقرر, والطرق ال

قييم , واألنشطة وطرق الت في التدريس , ومستوى اإلثارة والتشويق , والتفاعل داخل القاعة,

 والزمن المخصص للمحاضرات, وكفاية الساعات المكتبية(.

 األداء  عقد ورش عمل الطالبية بأسلوب "العصف الذهين" لتقييم فعالية التدريس وتحسين وتطوير

. 

  لتعليميةاتخصيص وقت للحوار المباشر الهادئ والصريح مع الطلبة لتقومي فعالية تطبيق العملية 

. 

 ستراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:ا .طط

 . تحليل نتائج االختبارات وتوظيفها كمقياس لمستوى األداء 

  ملية التعلم عموازنة نتائج طالب األستاذ بنتائج غريه من األساتذة في المقرر نفسه .متابعة تقدم

 مهاراته .ودافعية التعلم , وتثبيت محتواه والتعليم , وتحديد صعوباتها وسبل عالجها , وإثارة 

 . تشكيل القسم لجان علمية دائمة تدرس مقرحات األساتذة وسبل تفعليها 

 إجراءات تطوير التدريس: .ظظ

 . حضور دورات التعلم والتعليم لجميع منسوبي الكلية 

 . عقد حلقات نقاش لتبادل الخبرات 

سطة تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بوا إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: .عع
جبات مع أعضاء هيئة تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الوا

 أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
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 تدريس ,  فحص عينة عشوائية من أوراق اإلجابات. تقويم األستاذ نفسه ذاتياً : تخطيطاً ، وطرق
قومي , ونواتج علمية .فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل وطرق ت

 لعينة من أعمال الطلبة .

  يئة هقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من البحوث أو االختبارات بصفة دورية مع عضو
 تدريس آخر لنفس المقرر .

 . موازنة أستاذ المقرر نتائج المقرر بنتائج فصول سابقة 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .غغ

  لتالية:اسنوات بناء على المعلومات الراجعة المستفادة من المصادر  5يراجع توصيف المقرر كل 
 ملف المقرر . -

 استبانات آراء األساتذة . -

 استبانات آراء الطلبة. -

 الخريجين.استبانات آراء  -

 استبانات آراء جهات التوظيف. -

 

 

 

 اسم منسق البرنامج:

 

 

 

 د/ عبدالوهاب بن عبدالكريم المبارك

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 التعزيرية الجرائم ألنظمة المدخل اسم المقرر:

 5502499 المقرر:رمز 
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 توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم ه1440-2-20  تاريخ التوصيف:

 ألنظمةا - واألنظمة القضائية الدراسات كلية القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ض

 5502499-التعزيرية  الجرائم ألنظمة المدخلاسم المقرر الدراسي ورمزه:  .1

  ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 2 .47

 يةالدبلوم العالي في العلوم لجزائ. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .48
 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 المستوى الثاني المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:. السنة أو 4 .49

 ال يوجد . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:5 .50

 ال يوجد. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .51

 بالعابدية . الرئيسيالمقر المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 7 .52

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .حح

 

   

 - النسبة: - التعليم اإللكتروني .طط

    

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

    

  النسبة:  بالمراسلة .كك

    

  النسبة:  تذكر أخرى .لل

 
 تعليقات:

 

 األهداف .ط
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 ما هدف المقرر الرئيس؟ -1

 .وأحكاِمه ودرجاتِه مشروعيَّتِه وبيان  , بالتعزير التعريف   .5

ِ  وسلطة   التعزيرِ  العقوباتِ  تقديرِ  حكمِ  بيان   .6  .ذلك في األمرِ  ولّي
 .الشرع بأصل المقدَّرة العقوباتِ  من وغيِره التعزيرِ  بين الفرقِ  بيان   .7

 .السعوديَّة العربيَّة المملكةِ  في التعزيريَّة العقوباتِ  بأنظمةِ  التعريف   .8

زايد لتقنية المعلومات )مثل االستخدام المتالمقرر الدراسي. لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

  أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
 .المطورة  التدريس طريقة لتوضيح للمقرر ملحق تأليف .4

 .الدراسة  مجال في األبحاث من واإلفادة المحتوى مراجعة .5

 .للواقع  المستقبلية الحاجة على وبناء, والطلبة المقرر أستاذ قبل من الراجعة التغذية .6

دليل  النشرة التعريفية أو )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة فيوصف المقرر الدراسي  .س

 البرنامج(. 

 وصف عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .36

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 :تعازير قصاص دودح الشرعية للعقوبات مدخلٌ : أواًل 

 .التَّعزير تعريف  . أ

 .مشروعيَّته.  ب

 .مشروعيَّتِه من الحكمة.  ت

 . ( بالتعزير مرتكب ها يعاقب التي الجرائم)  محله.  ث

 . والقصاص الحدود وبين بينه الفرق  .  ج

1 2 

 :وتقييُده مقداُره: ثانيًا

 .وحده مقداره. أ

 .وتحديِده تقييدهِ  في األمرِ  ولّيِ  سلطة  .  ب

ً  التَّعزير في ي ؤثِّر ما.  ت  .وتخفيفًا تغليظا

 :ودرجاتُه أنواُعه: ثالثًا

 .بالقتلِ  التَّعزير  . أ

 .بالحبِس  التعزير  .  ب

 .ْفيبالنَّ  التَّعزير  .  ت

 .الجسديَّة بالعقوبةِ  التَّعزير  .  ث

ة باألشغالِ  التَّعزير  .  ج  .العامَّ

 .وإتالفِه المال بأخذِ  التَّعزير  .  ح

 .بالتَّشهير التَّعزير  .  خ

2 4 

 . دونَها ما أو النَّفس في القصاص أو الحد مع التَّعزير اجتماع: رابعًا

 .التعزيريَّة العقوبات مسقطاتُ :  خامًسا

1 2 

 :السعودية العربيَّة المملكة في التعزيريَّة العقوبات أنظمة أشهر  :  سادًسا

 :التَّزوير لجرائم الجزائي   النظامُ . أ

 .ونظاًما فقًها التَّزوير مفهوم   -

2 4 
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راتِ  في التَّزوير) : النِّظام في التَّزوير جرائمِ  أنواع -  المحرَّ

 ( . والعمالت النقود تزييف  , والع رفيَّة يَّةسَّمالر

 .النِّظام في التَّزويرِ  عقوبات   -

 :الرشوة مكافحة نظامُ .  ب

شوة مفهوم   -  .ونظاًما فقًها الّرِ

شوة صور   -  لحقة بها .الم والجرائم, النِّظام في الّرِ

شوة عقوبات   - َّب, األصليَّة: النِّظام في الّرِ  .( والتَّكميليَّة ,عيَّةوالت

1 2 

 :المعلوماتيَّة جرائم ة مكافح نظامُ .  ت

 .النِّظام في المعلوماتيَّة جرائمِ  مفهوم   -

 .النِّظام في المعلوماتيَّة جرائمِ  صور   -

 .النِّظام في المعلوماتيَّة جرائمِ  عقوبات   -

1 2 

 :العقليَّة والمؤثرات المخدرات مكافحة نظامُ .  ث

 .النِّظام في العقليَّة والمؤثِّراتِ  المخدراتِ  مفهوم   -

 .عاطيالتَّ , الِحيازة, الترويج ,بالتَّهري, اإلنتاج: النِّظام في المخدراتِ  جرائمِ  أنواع   -

 .والتكميليَّة ,األصليَّة: النِّظام في المخدراتِ  جرائم عقوبات   -

رة الموادِّ  تجاه الصحيَّة المؤسسات مسؤوليَّة -  .العقليَّة ؤثِّراتوالم ,المخدِّ

2 4 

 :األموال غسل مكافحة نظامُ .  ج

 .النِّظام في األموالِ  غسلِ  مفهوم   -

 .النِّظام في األموالِ  غسلِ  جرائمِ  صور   -

 .النِّظام في األموالِ  غسلِ  جرائمِ  عقوبات   -

 جرائمِ  ت جاه الماليَّة وغيرِ  الماليَّة المؤسساتِ  مسؤوليَّة -

 .النِّظام في األموالِ  غسلِ 

2 4 

ة الس لطة رجل صفة انتحال عقوبات نظامُ .  ح  :العامَّ

ة السلطةِ  رجلِ  مفهوم    .النِّظام في العامَّ

 .النِّظام في العامَّة سلطةِ  ال رجلِ  صفةِ  انتِحالِ  صور   - 

ة سلطةِ  ال رجلِ  صفةِ  انتِحالِ  عقوبات   -   .النِّظام في العامَّ

1 2 

 :التجاري الغش مكافحة نظامُ .  خ

 .والنِّظام الفقهِ  في التِّجارّيِ  الغّشِ  مفهوم   -

 .النِّظام في التِّجارّيِ  الغّشِ  صور   -

 .النِّظام في التِّجارّيِ  الغّشِ  عقوبات   -

1 2 

 :التََّست ر مكافحة نظامُ .  د

 .النِّظام في التَّستر مفهوم   -

 .النِّظام في التَّستر صور   -

 .النِّظام في التَّستر عقوبات   -

1 2 

 :باألشخاص االتجار جرائم مكافحة نظامُ .  ذ

 .النِّظام في باألشخاِص  االتِّجارِ  مفهوم   -

 .النِّظام في باألشخاِص  االتِّجارِ  صور   -

 .النِّظام في باألشخاِص  االتِّجارِ  عقوبات   -

1 2 

 32 16 المجموع
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .37
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 دروس إضافية محاضرات 
معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 32 - - - - 32 الساعات المعتمدة
 

  اً:( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيالذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .38
 ال ينطبق .

 

ستراتيجيات لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها وامخرجات التعلم للمقرر وفقاً  .39

 تدريسها

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 المناسبة.: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم أوالً  -
-  ً  : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا

-  ً ستهدفة وطرق تقييمها : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المثالثا

ل مجال من مجاالت تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كواستراتيجيات 

 التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 
 التقويمطرق  استراتيجيات التدريس للمقرر تمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهال م

 المعرفة 1

 وبيان  , ونظاما فقها بالتعزير المراد على الدارس يتعرف أن  1-1

 .وأحكاِمه ودرجاتِه مشروعيَّتِه

 والمطورة المنوعة التعليم وسائط استخدام

 يجتمع بحيث اإلمكانات وفق فاعل بتكامل

 تقنية ووسائط علمية اترخبب للطال

 الكفايات أفضل بمجموعها محققة

 . المقرر في المتخصصة

 التحريرية االختبارات

 .والشفهية

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق .ذلك يف األمرِ  ولّيِ  وسلطة   التعزيرِ  تقييدِ  حكم الدارس يتعلم أن 1-2
 : أهمها,  المعرفة الدارس تكس

 . والمناقشة الحوار 1.

 . التعاوني التعلم 2.

 . التدريسية المحاضرات 3.

 . العلمي والبيان العرض 4.

 . الحاسوبية امجرالب عرض 5.

 .الصفية المحاضرات 6.

 .والجماعية الفردية األبحاث 7.

 .الخارجية القراءة 2.

 .المنزلية التمرينات 9.

 .الصغيرة النقاش مجموعات 10.

 .القانونية المناظرات 11.

 .العلمية المشاريع 12.

 .المشكالت حل أسلوب 13.

 رعب وعرضها المعلومات تلخيص 14.

 .العرض أجهزة

 اإللكترونية المواقع من االستفادة 15.
 . المتخصصة العلمية

 .العلمية المناقشات
 

 من وغيِره التعزيرِ  ين ن ب الفرق معرفة الدارس يستطيع أن 1-3

 .الشرع بأصل المقدَّرة العقوباتِ 

 .العلمية األبحاث 

 المملكةِ  في التعزيريَّة العقوباتِ  أنظمةِ  أشهرِ  على الدارس يطلع أن 1-4

 .السعوديَّة العربيَّة

 الفصلي االختبار 

 التحريري النهائي

 .والنظري
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 التقويمطرق  استراتيجيات التدريس للمقرر تمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهال م

 العلمية االختبارات   1-5

 . القصيرة

 المهارات المعرفية 2

 والمتابعة المالحظة  .الصغيرة النقاش مجموعات .النظامية النصوص تحليل على قادراً  الدارس يكون أن 2-1

 . بللطال المستمرة

 لىع وتنزيلها النظامية المواد تصور على قادراً  الدارس يكون أن 2-2

 .الواقع

 االختبارات  .الميدانية الزيارات 

 .والشفهية التحريرية

 وماتالمعل وترتي العلمي البحث مهارة على قادراً  الدارس يكون أن 2-3

 .المختلفة المصادر من

 .العلمية المناقشات .الفقهية النقاش وحلقات الندوات حضور

 نبي والموازنة والتحليل المناقشة على قادراً  الدارس يكون أن 2-4

 .واآلراء, األقوال

 بعض ببحث التكليف .المناظرة أسلوب

 مصادر من المسائل

 .متنوعة

 .النهائي االختبار .العلمية المادة وتفسير تحليل .وثمرته الخالف سب إدراك على قادراً  الدارس يكون أن 2-5

 الفقهية المصادر من العلمي البحث  .والقانونية النظامية الصياغة مهارة تنمية 2-6

 .المعلومات ومصادر

 

  .الناقدة الفقهية القراءة .المعلومة وتمحيص الرأي إبداء على قادراً  الدارس يكون أن 2-7

 سائلالم بين القانونية الفروق إدراك على قادراً  الدارس يكون أن 2-8

 .المتشابهة

 وفق مهارته لتطوير الدارس تحفيز 

 . العلمية الجودة معايير

 

 تكييفاً  ةوالنظامي الفقهية النوازل دراسة على قادراً  الدارس يكون أن 2-90

 .وحكما

 صعوبات لتجاوز التعليمية األنشطة تنويع

 أثناء المتعلمين بين الفردية الفروق

 .التدريس

 

 وتنميتها ورعايتها المتعلم قدرات اكتشاف  2-10

. 

 

 في والتعليم التعلم من الدارس تمكين  2-11

, والميول القدرات مختلفة مجموعات

 . الذهنيةقدراته  بحس تعلمه وزيادة
 

 

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق  2-12

   -:  أهمها,  المعرفة الدارس تكس

 العملي لتطبيقا. 

  التعاوني التعلم  

  االستقرائي االكتشاف 
 قاعدة استنتاج) واالستداللي

 . (حاالت عدة من

  عكس االستنتاجي االكتشاف( 

 على قاعدة تطبيق: السابق

 من للتأكد خاصة قضايا

 (. القاعدة تحت دخولها

 التدريسية المحاضرات . 

 العلمي والبيان العرض . 

 الحاسوبية البرامج عرض 

 

 الشخصية وتحمل المسؤوليةمهارات العالقات  3

 في فاعل كمشارك الدارس دور تفعيل . مسؤولياته تحمل من المتعلم تمكين 3-1

,  ويحاور يناقش: وتعليمه تعلمه عملية

 مبتكر ناقد,  وحرية بجرأة أفكاره يعرض
 دور ويكون,  القرارات اتخاذ على قادر, 

 . واإلشراف اإلرشاد هو المعلم

 

 المباشرة المتابعة

 أثناء الطلبة لتجاوب

 التعليم عمليات
 ( التعاوني) المشتركة

. 

. 

 في والتعليم التعلم من الدارس تمكين . بوضوح واألفكار اآلراء عن التعبير في قدرته الدارس دعم 3-2

, والميول القدرات مختلفة مجموعات

 . الذهنية قدراته بحس تعلمه وزيادة

 التزام مدى مراقبة

 في بالمهام الدارس

 . المحدد الوقت
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 التقويمطرق  استراتيجيات التدريس للمقرر تمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهال م

  

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق . ومهاراته قدراته بتطوير الدارس مبادرة 3-3

 شخصية العالقات مهارات الدارس تكس

 :منها ومسئولية
o التعاوني التعلم . 

o والمناقشة الحوار . 

 احترام مدى متابعة 

 داخل لألنظمة الدارس

 . خارجها أو القاعة
 

 بللطال الذاتي التقييم  . الوقت إدارة على الدارس قدرة 3-4

 . لزمالئه وتقييمه

   . والحوار المناقشة أدب الدارس إتقان 3-5

   . والجماعية الفردية الجهود الدارس تقدير 3-6

 رأي احترام مع مجموعة ضمن العمل من تمكنه الدارس إظهار 3-7

 . اآلخرين

  

   . وظاتهمملح وتقبل للزمالء االيجابية الراجعة التغذية الدارس تقديم 3-8

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

 في فاعل كمشارك الدارس دور تفعيل  . وتطويرها وتنميتها التعاونية مهاراته الدارس بناء  4-1

 لتقنيات وموظف التعليمية العملية

 .بمهارة المعلومات

 والمتابعة المالحظة

 . المستمرة

 ئلوسا مستجدات وفق والتعليم التعلم في أساليبه الدارس تطوير  4-2

 . العلمية وتقنيات التغذية,  االتصال والتواصل

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق

 وتقنية, االتصال مهارات الدارس تكس

 .المعلومات

 . الشخصية المقابالت

 العملية في الحاسوب برامج توظيف  4-3

 . التعليمية

 الدارس إنجاز ملف

 . التقني

 التعلم عملية في المعلومات تقنية استخدام   4-4

 . والتعليم

 

4-5    

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

5-1    

5-2    

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .40

م شفهي، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديمهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار،  م

 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 مستمر تقييم المشاركات واألداء 1

 %20 8 اختبار األعمال الفصلية 2

 %70 األخير االختبار الفصلي 3

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ص

لكل طالب  ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص

 وع(.  )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسب

 المقرر جببرنام التحاقه بداية في )طالب( طالبية مجموعة لكل أكاديمي مرشد تعيين . 

 رشاداإل عملية لتقويم فصل كل في واحدة جلسة عن ال يقل بما األكاديميين للمرشدين جلسات عقد 

 . وتطويرها, األكاديمي

 ل .األق على أسبوعيا المقرر ساعات عدد نصف بمقدار الفصل بداية في المكتبية الساعات تحديد 

 األكاديميين بالمرشدين الطالب المشروعات ربط . 

 طال كل عن مفصلة أكاديمية تقارير بكتابة المرشدين تكليف . 
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 بأستاذهم الطلبة تواصل في اإللكتروني البريد تفعيل . 

 الملحة الحاجة عند وأستاذهم الطلبة بني التواصل في القسم أمانة دور تنشيط . 

 به طالبه تواصل لتسهيل باألستاذ خاص بريد صندوق إعداد . 

 مصادر التعلّم .سس

  المقررة المطلوبة:أدرج الكتب 

 المرجع الرئيسي : -
 .عامر العزيز عبد,  اإلسالميَّةِ  الشريعةِ  في التعزير -1

 

 المراجعة المساعدة : -

   مة التعزيرِ  جرائم اذلي عبدهللا فتوح, السعوديَّة العربيَّةِ  المملكةِ  في المنظَّ  .الشَّ

 .التشريع الجنائي اإلسالمي، عبدالقادر عودة 

 عابدين البن (عابدين ابن حاشية) المختارِ  درِّ  ال على المحتارِ  د ر. 

 للحطَّابِ , خليل مختصرِ  شرحِ  في الجليلِ  بمواه. 

   ه, للنووّيِ , المنهاج  .وشروح 

 وتِيللب  , اإلقناعِ  متن عن الِقناعِ  كشَّاف  .ه 

 القيِّم البن, الشرعيَّة السياسة في الحكميَّة الطرق. 

   ةِ  ةِ المملك في التعزيريَّةِ  العقوباتِ  ذاتِ  بالجرائم قةِ المتعلَّ  األنظمةِ  نصوص  العربيَّ

 .السعوديَّة

 خنين بن عبدهللا الشيخ, التعزيرية العقوبة تقدير في القاضي سلطة. 

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

  وزارة العدل . –مجلة العدل 

 اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:. المواد اإللكترونية ومواقع 3

 العدل وزارة موقع .  

 القرى ام جامعة موقع  . 

 سعود بن محمد اإلمام جامعة موقع . 

 للقضاء العالي المعهد موقع . 

 الخبراء هيئة موقع . 

 اإلسالمي الفقه موقع. 

 المدمجة:مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات . 4

 اإلسالمي الفقه جامع برنامج  . 

 صورةملا بالكت من ايرً كب عددا ويتح الوقفية المكتبة www.waqfeya.com//:http/ 

 واللغوية اإلسالمية بللكت برنامج رأكب الشاملة المكتبة ws.shamela/:/http/ 

 النظامية الشاملة المكتبة. 
 

 المرافق المطلوبة .شش

ي عدد المقاعد الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أبيّن متطلبات المقرر 

 داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:
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 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .22
 .( طالب 25( مقعد بواقع قاعتان لكل )50)

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .23
 . ال ينطبق

رفق مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أ .24

 قائمة بها(:
 . ال ينطبق

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .فف

  استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .قق

 ستخدمةالم والطرق, المقرر موضوعات في الطلبة رأي على تشمل ) للمقرر الطلبة تقييم استبانة 

,  ييمالتق وطرق واألنشطة, القاعة داخل والتفاعل,  والتشويق اإلثارة ومستوى,  في التدريس
 .المكتبية( الساعات وكفاية, للمحاضرات والزمن المخصص

 ألداء ا وتطوير وتحسين التدريس فعالية لتقييم" الذهين العصف" بأسلوب الطالبية عمل ورش عقد

. 

 لتعليميةا العملية تطبيق فعالية لتقومي الطلبة مع والصريح الهادئ المباشر للحوار وقت تخصيص 

. 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .كك

 األداء  لمستوى كمقياس وتوظيفها االختبارات نتائج تحليل. 

 التعلم مليةع تقدم متابعة.نفسه  المقرر في األساتذة من غريه بنتائج األستاذ طالب نتائج موازنة 
 . مهاراتهو وتثبيت محتواه,  التعلم دافعية وإثارة,  عالجها وسبل صعوباتها وتحديد,  والتعليم

 تفعليها  وسبل األساتذة مقرحات تدرس دائمة علمية لجان القسم تشكيل. 

 إجراءات تطوير التدريس: .لل

 الكلية  منسوبي لجميع والتعليم التعلم دورات حضور. 

 الخبرات  لتبادل نقاش حلقات عقد. 

سطة مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب )  .مم

جبات مع أعضاء هيئة تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الوا

 أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 تدريس ذاتياً : تخطيطاً ، وطرق نفسه األستاذ تقويم. اإلجابات أوراق من عشوائية عينة فحص  ,

 مستقل تدريس هيئة عضو قبل من الدرجات أو التصحيح فحص. علمية ونواتج,  تقومي وطرق

 . الطلبة أعمال من لعينة

 يئة ه عضو مع دورية بصفة االختبارات أو البحوث من عينة تصحيح بتبادل المقرر أستاذ قيام

 . المقرر لنفس آخر تدريس

 سابقة فصول بنتائج المقرر نتائج المقرر أستاذ موازنة . 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .نن

 لتاليةا صادرالم من ستفادةالم الراجعة علوماتالم على بناء سنوات 5 كل قررالم توصيف يراجع: 
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 . مقررال ملف -

 . األساتذة آراء استبانات -

 .الطلبة آراء استبانات -

 .جينيالخر آراء استبانات -

 .التوظيف جهات آراء استبانات -

 

 

 اسم منسق البرنامج:

 

 د/ عبدالوهاب بن عبدالكريم المبارك

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 الدراسيتوصيف المقرر 
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 توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم  هـ1440-2-20  تاريخ التوصيف:

 األنظمة -كلية الدراسات القضائية  القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ظ

 5502492-(2التحقيق الجزائي ). اسم المقرر الدراسي ورمزه: 1 .53

 ساعات ثالث. عدد الساعات المعتمدة: 2 .54

 ئيةالدبلوم العالي في العلوم الجزا. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .55

 الثانيالمستوى . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .56

 (1التحقيق الجزائي ) . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:5 .57

 - . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .58

 ي بالعابديةالمقر الرئيسالمقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 7 .59

 ما ينطبق(:. نمط الدراسة المتبع )اختر كل 8

 %100 النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .مم

 

   

 - النسبة:  التعليم اإللكتروني .نن

    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .سس

    

 - النسبة: - بالمراسلة .عع

    

 - النسبة: - تذكر أخرى .فف

 
 تعليقات:

 

 األهداف .ع
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 ما هدف المقرر الرئيس؟ -1

 المهارات األساسية للمشاركين في إجراءات التحقيق في القضايا.تنمية  -1

 أن يكون الدارس قادرا على أن يوضح ماهية إجراءات التحقيق. -2

 أن يكون الدارس قادرا على أن يعدد أهم إجراءات التحقيق. -3

 أن يكون الدارس قادرا على أن يطبق اإلجراءات النظامية عند إعداد أي محضر من محاضر التحقيق. -4

 أن يكون الدارس قادرا على أن يذكر آلية التصرف في الدعوى العامة بعد انتهاء التحقيق. -5

زايد لتقنية المعلومات )مثل االستخدام المتالمقرر الدراسي. لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

  أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
 تأليف ملحق للمقرر لتوضيح طريقة التدريس المطورة. -1

 مراجعة المحتوى واإلفادة من األبحاث في مجال الدراسة. -2

 لمقرر والطلبة، وبناء على الحاجة المستقبلية للواقع.التغذية الراجعة من قبل أستاذ ا -3

دليل  )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أووصف المقرر الدراسي  .ش

 البرنامج(. 

 وصف عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .41

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 التفتيش 
 تعريف التفتيش 

 شروط التفتيش الشكلية والموضوعية

 أنواع التفتيش 

 تفتيش األشخاص

 تفتيش المساكن

 )نشاط( حالة دراسية

2 6 

 إجراءات الندب للتفتيش الجزائي 
 أوامر وأذونات التفتيش 

 إجراءات التفتيش الجزائي

 إعداد محاضر التفتيش

 ات.متدربين إلعداد أوامر تفتيش ومن ثم مناقشتها وإبداء الملحوظ)نشاط( يتم اختيار 

2 6 

 العالقة بين القبض والتفتيش 
 اإلجراءات الشكلية والموضوعية لمحاضر التفتيش

واع )نشاط( مشاركة تفاعلية بين شخصين إلى أربعة أشخاص من المتدربين إليراد صور ألن

 التفتيش والتفريق بينها عمليا.

1 3 

  المضبوطات واألحراز 
 ماهية المضبوطات واألحراز

 إجراءات الضبط الشكلية والموضوعية

 إعداد محاضر الضبط

 لها.)نشاط( تطبيق عملي إلعداد محاضر ضبط من المتدربين لواقعة حية وإثارة النقاش حو

2 6 

 التصرف في المضبوطات 
 المضبوطات الالزمة لسير الدعوى

2 6 
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 المضبوطات المصادرة

 المضبوطاترد 

 النزاع حول المضبوطات

 أمر رد المضبوطات

 )نشاط( حالة دراسية

  أوامر التحقيق 
 ماهية أوامر التحقيق

 تبليغ أوامر التحقيق

 االعتراض على أوامر التحقيق

 )نشاط( حالة دراسية

2 6 

 التصرف في الدعوى الجزائية 
 توفر األدلة والقرائن الكافية

 اإلحالة للمحكمة المختصة

2 6 

  انقضاء الدعوى الجزائية 
 حاالت انقضاء الدعوى الجزائية العامة

 الفرق بين انقضاء الدعوى الجزائية العامة والخاصة

 أثر انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة على العامة

2 6 

 حفظ االتهام

 حفظ الدعوى

 أسباب حفظ الدعوى

 حجية حفظ الدعوى

 حفظ األوراق

 سباب حفظ األوراق وحجيتها

 الشروط الشكلية والموضوعية لحفظ الدعوى واألوراق

ظ فيها )نشاط( إعداد فحص داخل القاعة ضمن ثالثة مجموعات لتسبيب وتسنيد وقائع يتم الحف

 ومناقشتها.

 التفريق بين حفظ الدعوى وحفظ األوراق -

 تسبيب قرار حفظ الدعوى -

 تسبيب قرار حفظ األوراق -

2 6 

 48 16 المجموع
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .42

 
 دروس إضافية محاضرات

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية

 48 - - - - 48 الساعات المعتمدة
 

 .ينطبق.ال  اً:( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيالذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .43

 

ستراتيجيات مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها وا .44

 تدريسها
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 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة أوالً  -
-  ً  : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا

-  ً تهدفة وطرق تقييمها س: ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المثالثا

ل مجال من مجاالت واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في ك

 التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر تمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهال م

 المعرفة 1

 والمطورة المنوعة التعليم وسائط استخدام .التحقيق إجراءات ماهية الدارس يعرف أن 1-1

 يجتمع بحيث اإلمكانات وفق فاعل بتكامل

 تقنية ووسائط علمية اترخبب للطال

 الكفايات أفضل بمجموعها محققة

 . المقرر في المتخصصة

 التحريرية االختبارات

 .والشفهية

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق .التحقيق اتءوإجرا االستدالل اتءإجرا بين الدراس يقارن أن 1-2

 : أهمها,  المعرفة الدارس تكس

 . والمناقشة الحوار 1.

 . التعاوني التعلم 2.

 . التدريسية المحاضرات 3.

 . العلمي والبيان العرض 4.

 . الحاسوبية امجرالب عرض 5.

 .الصفية المحاضرات 6.

 .والجماعية الفردية األبحاث 7.

 .الخارجية القراءة 2.

 .المنزلية التمرينات 9.

 .الصغيرة النقاش مجموعات 10.

 .القانونية المناظرات 11.

 .العلمية المشاريع 12.

 .المشكالت حل أسلوب 13.

 رعب وعرضها المعلومات تلخيص 14.

 .العرض أجهزة

 اإللكترونية المواقع من االستفادة 15.

 . المتخصصة العلمية

 .العلمية المناقشات

 

 .العلمية األبحاث   1-3

 الفصلي االختبار   1-4

 التحريري النهائي

 .والنظري

 

 العلمية االختبارات   1-5

 . القصيرة

 المهارات المعرفية 2

 عدادإ عند النظامية اإلجراءات تطبيق على قادراً  الدارس يكون أن 2-1

 .التحقيق محاضر من محضر أي

 والمتابعة المالحظة  .الصغيرة النقاش مجموعات

 . بللطال المستمرة

 االختبارات  .الميدانية الزيارات   2-2

 .والشفهية التحريرية

 .العلمية المناقشات .الفقهية النقاش وحلقات الندوات حضور  2-3

 بعض ببحث التكليف .المناظرة أسلوب  2-4
 مصادر من المسائل

 .متنوعة

 .النهائي االختبار .العلمية المادة وتفسير تحليل  2-5

 الفقهية المصادر من العلمي البحث   2-6

 .المعلومات ومصادر
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  .الناقدة الفقهية القراءة  2-7

 وفق مهارته لتطوير الدارس تحفيز   2-8

 . العلمية الجودة معايير

 

 صعوبات لتجاوز التعليمية األنشطة تنويع  2-90

 أثناء المتعلمين بين الفردية الفروق

 .التدريس

 

 وتنميتها ورعايتها المتعلم قدرات اكتشاف  2-10

. 

 

 في والتعليم التعلم من الدارس تمكين  2-11

, والميول القدرات مختلفة مجموعات

 . الذهنيةقدراته  بحس تعلمه وزيادة

 

 

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق  2-12

   -:  أهمها,  المعرفة الدارس تكس

 العملي لتطبيقا. 

  التعاوني التعلم  

  االستقرائي االكتشاف 

 قاعدة استنتاج) واالستداللي

 . (حاالت عدة من

  عكس االستنتاجي االكتشاف( 

 على قاعدة تطبيق: السابق

 من للتأكد خاصة قضايا

 (. القاعدة تحت دخولها

 التدريسية المحاضرات . 

 العلمي والبيان العرض . 

 الحاسوبية البرامج عرض 

 

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

 في فاعل كمشارك الدارس دور تفعيل . مسؤولياته تحمل من المتعلم تمكين 3-1

,  ويحاور يناقش: وتعليمه تعلمه عملية

 مبتكر ناقد,  وحرية بجرأة أفكاره يعرض

 دور ويكون,  القرارات اتخاذ على قادر, 

 . واإلشراف اإلرشاد هو المعلم

 

 المباشرة المتابعة

 أثناء الطلبة لتجاوب

 التعليم عمليات

 ( التعاوني) المشتركة

. 

. 

 في والتعليم التعلم من الدارس تمكين . بوضوح واألفكار اآلراء عن التعبير في قدرته الدارس دعم 3-2

, والميول القدرات مختلفة مجموعات

 . الذهنية قدراته بحس تعلمه وزيادة

 

 التزام مدى مراقبة

 في بالمهام الدارس

 . المحدد الوقت

 

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق . ومهاراته قدراته بتطوير الدارس مبادرة 3-3

 شخصية العالقات مهارات الدارس تكس

 :منها ومسئولية
o التعاوني التعلم . 

o والمناقشة الحوار . 

 احترام مدى متابعة 

 داخل لألنظمة الدارس

 . خارجها أو القاعة
 

 بللطال الذاتي التقييم  . الوقت إدارة على الدارس قدرة 3-4

 . لزمالئه وتقييمه

   . والحوار المناقشة أدب الدارس إتقان 3-5

   . والجماعية الفردية الجهود الدارس تقدير 3-6

 رأي احترام مع مجموعة ضمن العمل من تمكنه الدارس إظهار 3-7

 . اآلخرين

  

 وظاتهمملح وتقبل للزمالء االيجابية الراجعة التغذية الدارس تقديم 3-8

. 

  

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4
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 في فاعل كمشارك الدارس دور تفعيل  . وتطويرها وتنميتها التعاونية مهاراته الدارس بناء  4-1

 لتقنيات وموظف التعليمية العملية

 .بمهارة المعلومات

 والمتابعة المالحظة

 . المستمرة

 ئلوسا مستجدات وفق والتعليم التعلم في أساليبه الدارس تطوير  4-2
 . العلمية التغذية وتقنيات,  والتواصل االتصال

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق
 وتقنية, االتصال مهارات الدارس تكس

 .المعلومات

 . الشخصية المقابالت

 العملية في الحاسوب برامج توظيف  4-3

 . التعليمية

 الدارس إنجاز ملف

 . التقني

 التعلم عملية في المعلومات تقنية استخدام   4-4

 . والتعليم

 

4-5    

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

5-1    

5-2    

 

 مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: جدول .45

م شفهي، مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقدي م

 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 مستمر تقييم المشاركات واألداء 1

 %20 8 اختبار األعمال الفصلية 2

 %70 األخير االختبار الفصلي 3

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ض

لكل طالب  ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص
 وع(.  )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسب

 .تعيين مرشد أكاديمي لكل مجموعة طالبية في بداية التحاقه ببرنامج المقرر 

 ديمي.عقد جلسات للمرشدين األكاديميين بما ال يقل عن جلسة واحدة في كل فصل لتقويم عملية االرشاد األكا 

 .تحديد ساعات مكتبية بمقدار نصف عدد ساعات المقرر أسبوعيا على األقل 

 رشدين األكاديميين.ربط مشاريع الطالب بالم 

 .تكليف المرشدين بكتابة تقارير أكاديمية مفصلة عن كل طالب 

 .تفعيل البريد االلكتروني للتواصل بين الطالب وأستاذه 

 .تنشيط دور أمانة القسم في التواصل مع الطالب واالساتذة 

 .إعداد صندوق بريد خاص باألستاذ لتسهيل التواصل معه 

 

 مصادر التعلّم .صص

 الكتب المقررة المطلوبة:أدرج  .1

 المرجع الرئيسي : -
التنفيذية  إجراءات التحقيق في نظام اإلجراءات الجزائية السعودي ومشروع الئحته التنفيذية، ومشروع الالئحة -1

 لنظام هيئة التحقيق واالدعاء 

 المراجع المساعدة : -

ة معهد اإلدار السعودية، عصام عفيفي عبد البصير،التعليق على نظام اإلجراءات الجزائية في المملكة العربية  -1

 العامة.

 العام، يوسف عبدالعزيز إبراهيم المحبوب، مطبعة دار الندوة. -2
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ن، معهد اإلدارة اإلجراءات الجنائية في مرحلة ما قبل المحاكمة في المملكة العربية السعودية، عبدالحميد الحرقا  -3

 العامة.

 رة العامة.في المملكة العربية السعودية، د. مدني تاج الدين، معهد اإلدا أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها -4

 أحمد فتحي سرور. أصول قانون اإلجراءات الجنائية، د. -5

 إيضاحات على نظام االجراءات الجزائية، إبراهيم حسن الموجان، المكتبة العصرية. -6

 حقوق المتهم في التشريع اإلسالمي، د. شهرزاد عبدالكريم النعيمي. -7

 آمال عثمان. شرح قانون اإلجراءات الجنائي، د. -8

 شرح قانون اإلجراءات الجنائية، أحمد فتحي سرور. -9

 النظام اإلجرائي في المملكة العربية السعودية، محمد عيد الغريب، دار الرشد.  -10

دي، معهد مهالوجيز في الضبطية القضائية والتحقيق االبتدائي وفقا لنظام اإلجراءات الجزائية السعودي، رضا  -11

 اإلدارة العامة.

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 مجلة العدل. -1

 مجلة جامعة أم القرى. -2

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 العدل وزارة موقع .  

 القرى ام جامعة موقع  . 

 سعود بن محمد اإلمام جامعة موقع . 

 للقضاء العالي المعهد موقع . 

 الخبراء هيئة موقع . 

 اإلسالمي الفقه موقع. 

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

 اإلسالمي الفقه جامع برنامج  . 

 صورةملا بالكت من ايرً كب عددا ويتح الوقفية المكتبة www.waqfeya.com//:http/ 

 واللغوية اإلسالمية بللكت برنامج رأكب الشاملة المكتبة ws.shamela/:/http/ 

 النظامية الشاملة المكتبة. 
 

 المرافق المطلوبة .ضض

ي عدد المقاعد بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أ

 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:داخل القاعات 

سي مقعد درا 50 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .25

 طالب لكل قاعة. 25بواقع 
 قاعات المحاضرات ، والمختبرات .

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .26
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 تجهيز المختبر بعدد من الحواسب واحد لكل طالبين على األقل .

رفق مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أ .27

 قائمة بها(:
 . تزويد المختبر بتجهيزات صوتية

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .هه

  استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .وو

 ستخدمةالم والطرق, المقرر موضوعات في الطلبة رأي على تشمل ) للمقرر الطلبة تقييم استبانة 

,  ييمالتق وطرق واألنشطة, القاعة داخل والتفاعل,  والتشويق اإلثارة ومستوى,  في التدريس
 .المكتبية( الساعات وكفاية, للمحاضرات والزمن المخصص

 ألداء ا وتطوير وتحسين التدريس فعالية لتقييم" الذهين العصف" بأسلوب الطالبية عمل ورش عقد

. 

 لتعليميةا العملية تطبيق فعالية لتقومي الطلبة مع والصريح الهادئ المباشر للحوار وقت تخصيص 

. 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .يي

 األداء  لمستوى كمقياس وتوظيفها االختبارات نتائج تحليل. 

 التعلم مليةع تقدم متابعة.نفسه  المقرر في األساتذة من غريه بنتائج األستاذ طالب نتائج موازنة 
 . مهاراتهو وتثبيت محتواه,  التعلم دافعية وإثارة,  عالجها وسبل صعوباتها وتحديد,  والتعليم

 تفعليها  وسبل األساتذة مقرحات تدرس دائمة علمية لجان القسم تشكيل. 

 إجراءات تطوير التدريس: .أأأ

 الكلية  منسوبي لجميع والتعليم التعلم دورات حضور. 

 الخبرات  لتبادل نقاش حلقات عقد. 

سطة إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواإجراءات التحقق من معايير  .ببب

جبات مع أعضاء هيئة تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الوا

 أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 دريستوطرق ذاتياً : تخطيطاً ،  نفسه األستاذ تقويم. اإلجابات أوراق من عشوائية عينة فحص  ,

 مستقل تدريس هيئة عضو قبل من الدرجات أو التصحيح فحص. علمية ونواتج,  تقومي وطرق
 . الطلبة أعمال من لعينة

 يئة ه عضو مع دورية بصفة االختبارات أو البحوث من عينة تصحيح بتبادل المقرر أستاذ قيام

 . المقرر لنفس آخر تدريس

 سابقة فصول بنتائج المقرر نتائج المقرر أستاذ موازنة . 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .تتت

 لتاليةا صادرالم من ستفادةالم الراجعة علوماتالم على بناء سنوات 5 كل قررالم توصيف يراجع: 
 . مقررال ملف -

 . األساتذة آراء استبانات -
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 .الطلبة آراء استبانات -

 .جينيالخر آراء استبانات -

 .التوظيف جهات آراء استبانات -

 

 

 

 اسم منسق البرنامج:

 

 

 

 د/ عبدالوهاب بن عبدالكريم المبارك

 14....-.....-..... التاريخ                                                    التوقيع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 توصيف المقرر الدراسي
 

 الجزائية والمحاكمات العام االدعاء اسم المقرر:

 5502493 رمز المقرر:
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم ه1440-2-20  تاريخ التوصيف:

       األنظمة -كلية الدراسات القضائية  القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .غ

 5502493- الجزائية والمحاكمات العام االدعاء. اسم المقرر الدراسي ورمزه: 1 .60

 ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 2 .61

 ئيةالدبلوم العالي في العلوم الجزا. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .62

 المستوى الثاني. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .63

 ال يوجد - مقرر )إن وجدت(:. المتطلبات السابقة لهذا ال5 .64

 ال يوجد - . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(:6 .65

 ي بالعابديةالمقر الرئيسالمقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 7 .66

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .صص

 

   

 - النسبة:  التعليم اإللكتروني .قق

    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .رر

    

 - النسبة: - بالمراسلة .شش

    

 - النسبة: - تذكر أخرى .تت
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 تعليقات:

 

 األهداف .ف

 ما هدف المقرر الرئيس؟ -1

ف أن على قادراً  الدارس يكون أن .1  .الجزائية والمحاكمة العام االدعاء يعّرِ

 والتعليمات مةواألنظ الجزائية اإلجراءات نظام وفق للقضايا الالزمة المهارات يطبق أن على قادراً  الدارس يكون أن .2

 .العالقة ذات

 .العالقة ذات ةواألنظم الجزائية اإلجراءات نظام ضوء في العامة الدعوى الئحة يعدَّ  أن على قادراً  الدارس يكون أن .3

 واألنظمة جزائيةال اإلجراءات نظام وفق القضائية وشبه القضائية الجهات أمام ترافع ي أن على قادراً  الدارس يكون أن .4

 .العالقة ذات

 ذات التعليماتو واألنظمة الجزائية اإلجراءات نظام وفق االعتراضية المذكرات يعدَّ  أن على قادراً  الدارس يكون أن .5

 .العالقة

 .الجزائية والمحاكمة العام االدعاء وإجراءات المحاكمات بأصول والمعرفة المهارات المتدربين إكساب .6

 .الجزائية والمحاكمة العام االدعاء بخصائص المعرفة المتدربين إكساب .7

 .العام االدعاء مباشرة في المهارة المتدربين إكساب .8

زايد لتقنية المعلومات )مثل االستخدام المتالمقرر الدراسي. لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

  أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
 .المطورة التدريس طريقة لتوضيح للمقرر ملحق تأليف .1

 .الدراسة مجال في األبحاث من واإلفادة المحتوى مراجعة .2

 .للواقع المستقبلية الحاجة على وبناء, والطلبة المقرر أستاذ قبل من الراجعة التغذية .3

دليل  )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أووصف المقرر الدراسي  .ص

 البرنامج(. 

 وصف عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .46

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 2 1 . وشروطها ومشروعيتها الجزائية الدعوى تعريف .1

 2 1 . ومبادئها ثبوتها وأدلة الجزائية الدعوى موضوع .2

 2 1 . بالدائرة القضايا سير إجراءات .3

 .  النهائي بشكلها العامة الدعوى الئحة .4
 العام االدعاء

 العام االدعاء ماهية

 العام االدعاء مشروعية

 العام االدعاء من الغاية

 الخاص واالدعاء العام االدعاء بين الفرق

 العام المدعي

 العام الحق دعوى رفع كيفية

2 4 



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

124 

 

 العامة الدعوى انقضاء

 2 1 . العام المدعي مهام .5

 2 1 . الجزائية المحاكمة ماهية .6

 2 1 . القضائية االختصاصات .7

 2 1 . الجزائية للمحاكمة العامة المبادئ .8

 2 1 . الجزائية المحاكمة إجراءات .9

، القضاة وتنحي الجلسة في النظام حفظ،  وحضورهم الخصوم ابالغ .10

 في المحاكمة الجزائية. عليه المدعى ضمانات

= 2 

 2 1 . الجزائي والحكم الفرعية التزوير دعوى .11

 2 1 . األحكام على االعتراض وطرق البطالن .12

 2 1 األحكام الجزائية . وقوة,  األحكام على االعتراض مواعيد .13

ة المختصة تنفيذ األحكام الجزائية، مفهوم التنفيذ ، اهميته ، مشروعيته، الجه .14

 بالتنفيذ.

1 2 

يذ العقوبات ضوابط تنفيذ األحاكم الجزائية، كيفية تنفيذ األحكام الجزائية، تنف .15

 البدنية، تنفيذ العقوبات الماسة بالحرية، تنفيذ العقوبات المالية.

1 2 

 2 1 موانع تنفيذ األحكام الجزائية. .16

 32 16 المجموع
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .47

 
 دروس إضافية محاضرات

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 32 - - - - 32   ساعات التدريس الفعلية

 32 - - - - 32 الساعات المعتمدة
 

ً ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيالذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .48  : ال ينطبق.ا

 

ستراتيجيات مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها وا .49

 تدريسها

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.: أوالً  -
-  ً  : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا

-  ً ستهدفة وطرق تقييمها ات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر الم: ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجثالثا

ل مجال من مجاالت واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في ك

 التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر تالتعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالمخرجات  م

 المعرفة 1

 والمطورة المنوعة التعليم وسائط استخدام .الجزائية والمحاكمة العام االدعاء حقيقة الدارس يعرف أن 1-1

 يجتمع بحيث اإلمكانات وفق فاعل بتكامل

 تقنية ووسائط علمية اترخبب للطال

 الكفايات أفضل بمجموعها محققة

 . المقرر في المتخصصة

 التحريرية االختبارات

 .والشفهية
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر تالتعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالمخرجات  م

 ضوء في العامة الدعوى الئحة إعداد طريقة الدارس يعرف أن 1-2

 .العالقة ذات واألنظمة الجزائية اإلجراءات نظام

 

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق

 : أهمها,  المعرفة الدارس تكس

 . والمناقشة الحوار 1.

 . التعاوني التعلم 2.

 . التدريسية المحاضرات 3.

 . العلمي والبيان العرض 4.

 . الحاسوبية امجرالب عرض 5.

 .الصفية المحاضرات 6.

 .والجماعية الفردية األبحاث 7.

 .الخارجية القراءة 2.

 .المنزلية التمرينات 9.

 .الصغيرة النقاش مجموعات 10.

 .القانونية المناظرات 11.

 .العلمية المشاريع 12.

 .المشكالت حل أسلوب 13.

 رعب وعرضها المعلومات تلخيص 14.

 .العرض أجهزة

 اإللكترونية المواقع من االستفادة 15.

 . المتخصصة العلمية

 .العلمية المناقشات

 

 نظام وفق االعتراضية المذكرات إعداد طريقة الدارس يعرف أن 1-3

 الجزائية اإلجراءات
 .العالقة ذات والتعليمات واألنظمة

 .العلمية األبحاث 

 الفصلي االختبار  . 1-4

 التحريري النهائي

 .والنظري

 

 العلمية االختبارات   1-5

 . القصيرة

 المهارات المعرفية 2

 نظام وفق القضايا الستالم الالزمة المهارات الدارس يطبق أن 2-1

 .العالقة ذات واألنظمة الجزائية اإلجراءات

 والمتابعة المالحظة  .الصغيرة النقاش مجموعات

 . بللطال المستمرة

 والمحاكمات االدعاء يعرف أن على قادراً  الدارس يكون أن 2-2

 .الجزائية

 االختبارات  .الميدانية الزيارات 

 .والشفهية التحريرية

 حةالئ يعدَّ  أن على قادراً  الدارس يكون أن الدارس يكون أن 3- 2-3

 تذا واألنظمة الجزائية اإلجراءات نظام ضوء في العامة الدعوى

 .العالقة

 .العلمية المناقشات .الفقهية النقاش وحلقات الندوات حضور

 وشبه القضائية الجهات أمام يترافع أن على قادراً  الدارس يكون أن 2-4

 .ةالعالق ذات واألنظمة الجزائية اإلجراءات نظام وفق القضائية

 بعض ببحث التكليف .المناظرة أسلوب

 مصادر من المسائل

 .متنوعة

 فقو االعتراضية المذكرات يعدَّ  أن على قادراً  الدارس يكون أن 2-5
 .العالقة ذات والتعليمات واألنظمة الجزائية اإلجراءات نظام

 .النهائي االختبار .العلمية المادة وتفسير تحليل

 الفقهية المصادر من العلمي البحث   2-6

 .المعلومات ومصادر

 

  .الناقدة الفقهية القراءة  2-7

 وفق مهارته لتطوير الدارس تحفيز   2-8

 . العلمية الجودة معايير

 

 صعوبات لتجاوز التعليمية األنشطة تنويع  2-90

 أثناء المتعلمين بين الفردية الفروق

 .التدريس

 

 وتنميتها ورعايتها المتعلم قدرات اكتشاف  2-10

. 
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر تالتعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالمخرجات  م

 في والتعليم التعلم من الدارس تمكين  2-11

, والميول القدرات مختلفة مجموعات

 . الذهنيةقدراته  بحس تعلمه وزيادة

 

 

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق  2-12

   -:  أهمها,  المعرفة الدارس تكس

 العملي لتطبيقا. 

  التعاوني التعلم  

  االستقرائي االكتشاف 

 قاعدة استنتاج) واالستداللي

 . (حاالت عدة من

  عكس االستنتاجي االكتشاف( 

 على قاعدة تطبيق: السابق

 من للتأكد خاصة قضايا

 (. القاعدة تحت دخولها

 التدريسية المحاضرات . 

 العلمي والبيان العرض . 

 الحاسوبية البرامج عرض 

 

 المسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وتحمل  3

 في فاعل كمشارك الدارس دور تفعيل . مسؤولياته تحمل من المتعلم تمكين 3-1

,  ويحاور يناقش: وتعليمه تعلمه عملية

 مبتكر ناقد,  وحرية بجرأة أفكاره يعرض

 دور ويكون,  القرارات اتخاذ على قادر, 

 . واإلشراف اإلرشاد هو المعلم

 

 المباشرة المتابعة

 أثناء الطلبة لتجاوب

 التعليم عمليات

 ( التعاوني) المشتركة

. 

. 

 في والتعليم التعلم من الدارس تمكين . بوضوح واألفكار اآلراء عن التعبير في قدرته الدارس دعم 3-2

, والميول القدرات مختلفة مجموعات

 . الذهنية قدراته بحس تعلمه وزيادة

 

 التزام مدى مراقبة

 في بالمهام الدارس

 . المحدد الوقت

 

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق . ومهاراته قدراته بتطوير الدارس مبادرة 3-3
 شخصية العالقات مهارات الدارس تكس

 :منها ومسئولية

o التعاوني التعلم . 

o والمناقشة الحوار . 

 احترام مدى متابعة 
 داخل لألنظمة الدارس

 . خارجها أو القاعة

 

 بللطال الذاتي التقييم  . الوقت إدارة على الدارس قدرة 3-4

 . لزمالئه وتقييمه

   . والحوار المناقشة أدب الدارس إتقان 3-5

   . والجماعية الفردية الجهود الدارس تقدير 3-6

 رأي احترام مع مجموعة ضمن العمل من تمكنه الدارس إظهار 3-7

 . اآلخرين

  

 وظاتهمملح وتقبل للزمالء االيجابية الراجعة التغذية الدارس تقديم 3-8

. 

  

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

 في فاعل كمشارك الدارس دور تفعيل  . وتطويرها وتنميتها التعاونية مهاراته الدارس بناء  4-1

 لتقنيات وموظف التعليمية العملية

 .بمهارة المعلومات

 والمتابعة المالحظة

 . المستمرة

 ئلوسا مستجدات وفق والتعليم التعلم في أساليبه الدارس تطوير  4-2

 . العلمية التغذية وتقنيات,  والتواصل االتصال

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق

 وتقنية, االتصال مهارات الدارس تكس

 .المعلومات

 . الشخصية المقابالت

 العملية في الحاسوب برامج توظيف  4-3

 . التعليمية

 الدارس إنجاز ملف

 . التقني
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر تالتعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالمخرجات  م

 التعلم عملية في المعلومات تقنية استخدام   4-4

 . والتعليم

 

4-5    

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

5-1    

5-2    

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .1

م شفهي، مقال، خطابة، تقديمهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة  م

 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 مستمر تقييم المشاركات واألداء 1

 %20 8 اختبار األعمال الفصلية 2

 %70 األخير االختبار الفصلي 3

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ط

لكل طالب  ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص

 وع(.  )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسب

 المقرر ببرنامج التحاقه بداية في )طالب( طالبية مجموعة لكل أكاديمي مرشد تعيين . 

 رشاداإل عملية لتقويم فصل كل في واحدة جلسة عن ال يقل بما األكاديميين للمرشدين جلسات عقد 

 . وتطويرها, األكاديمي

 ل .األق على أسبوعيا المقرر ساعات عدد نصف بمقدار الفصل بداية في المكتبية الساعات تحديد 

 األكاديميين بالمرشدين الطالب المشروعات ربط . 

 مصادر التعلّم .طط

 أدرج الكتب المقررة المطلوبة: .1
 المرجع الرئيسي :  - 

 . ظفير بن سعد, السعودية العربية المملكة في الجنائية اإلجراءات .1 

 المراجع المساعدة : - 
 .بالل  عوض ألحمد, السعودية العربية المملكة في اإلجرائي والنظام المقارنة الجزائية اإلجراءات -

 .  عابدين البن, األبصار تنوير شرح المختار الدر على المحتار رد حاشية -

 .  للقرافي, الفروق -

 .  قدامة البن,  المغني -

 . ياسين نعيم لمحمد,  والتجارية المدنية المرافعات وقانون اإلسالمية الشريعة بين الدعوى نظرية -

 .  غوث لطلحة, والنظام الفقه في وأحكامه العام االدعاء -

 .  قراعة لعلي, الشرعية المرافعات في القضائية األصول -

 . الدقيالن لعدنان, اإلسالمي الفقه في القضائية الدعوى -
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 . الجوزية قيم البن, الشرعية السياسة في الحكمية الطرق - 

 .  للكاساني, الشرائع ترتي في الصنائع بدائع -

 . الطرابلسي الحسن أر الدين لعالء, األحكام من الخصمين بين يتردد فيما الحكام معين -

 .  فرحون البن, األحكام ومناهج األقضية أصول في الحكام تبصرة -

 .  القادر العبد لسامي, والتعليمات لألنظمة الكاشف -

 .  الموجان إلبراهيم, الجزائية اإلجراءات نظام على إيضاحات -

 .  للخالل, حنبل بن أحمد اإلمام لمسائل معالجا من الملل أهلل مأحكا -

 . البصير عبد عفيفي عصام, السعودية العربية المملكة في الجزائية اإلجراءات نظام على التعليق -

 .  سالمة لمأمون,  المصري التشريع في الجنائية اإلجراءات -

 . المنعم عبد سليمان,  األول الكتاب الجنائية اإلجراءات أصول -

 .  خنين آلل, الشرعية المرافعات نظام شرح في الكاشف -

 .  السلطان لنايف, السعودي الجزائية اإلجراءات نظام في المتهم حقوق -

 .  المطيري لعوض, القضائي والتطبيق السعودي الجزائية اإلجراءات نظام في المحاكمات -

 . أحمد المنعم عبد لفؤاد, السعودي الجزائية اإلجراءات نظام في المحاكمة وإجراءات الجزائية الدعوى -

 .  ه( 1412 عام) في العدل وزارة عن الصادر, العدل وزارة لتعاميم الموضوعي التصنيف -

 .  شنَّاق لزكي, السعودي اإلجراءات نظام في الوجيز -

 . العنزي ادةعي بن لكريم, السعودية العربية المملكة في التطبيق مع والقانون الشريعة بين الجنائي للقاضي الذاتي االقتناع -

 .  السعيدي لفيصل, الجزائي القاضي اقتناع حرية ومبدأ الجنائي اإلثبات

 .  التنفيذية والئحته, الجزائية اإلجراءات نظام-

 . النجار عماد .د, السعودية العربية المملكة في وتطبيقاتها الجزائية والمحاكمة العام االدعاء -

 العلمية والتقارير وغيرها(:أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت  .2

 مجلة العدل. -1
 مجلة جامعة أم القرى. -2

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 العدل وزارة موقع .  

 القرى ام جامعة موقع  . 

 سعود بن محمد اإلمام جامعة موقع . 
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 للقضاء العالي المعهد موقع . 

 الخبراء هيئة موقع . 

 اإلسالمي الفقه موقع. 

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

 اإلسالمي الفقه جامع برنامج  . 

 صورةملا بالكت من ايرً كب عددا ويتح الوقفية المكتبة www.waqfeya.com//:http/ 

 واللغوية اإلسالمية بللكت برنامج رأكب الشاملة المكتبة ws.shamela/:/http/ 

 النظامية الشاملة المكتبة. 
 

 المرافق المطلوبة .ظظ

ي عدد المقاعد بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أ

 داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(:المباني )قاعات  .28
 طالب لكل قاعة. 25مقعد دراسي بواقع  50قاعات المحاضرات ، 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .29
 تجهيز المختبر بعدد من الحواسب واحد لكل طالبين على األقل .

رفق )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أمصادر أخرى  .30
 قائمة بها(:

 تزويد المختبر بتجهيزات صوتية

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ثثث

  استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .ججج

 ستخدمةالم والطرق, المقرر موضوعات في الطلبة رأي على تشمل ) للمقرر الطلبة تقييم استبانة 

,  ييمالتق وطرق واألنشطة, القاعة داخل والتفاعل,  والتشويق اإلثارة ومستوى,  في التدريس

 .المكتبية( الساعات وكفاية, للمحاضرات والزمن المخصص

 ألداء ا وتطوير وتحسين التدريس فعالية لتقييم" الذهين العصف" بأسلوب الطالبية عمل ورش عقد

. 

 لتعليميةا العملية تطبيق فعالية لتقومي الطلبة مع والصريح الهادئ المباشر للحوار وقت تخصيص 

. 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ححح

 األداء  لمستوى كمقياس وتوظيفها االختبارات نتائج تحليل. 

 التعلم مليةع تقدم متابعة.نفسه  المقرر في األساتذة من غريه بنتائج األستاذ طالب نتائج موازنة 

 . مهاراتهو وتثبيت محتواه,  التعلم دافعية وإثارة,  عالجها وسبل صعوباتها وتحديد,  والتعليم

 تفعليها  وسبل األساتذة مقرحات تدرس دائمة علمية لجان القسم تشكيل. 

 إجراءات تطوير التدريس: .خخخ
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 الكلية  منسوبي لجميع والتعليم التعلم دورات حضور. 

 الخبرات  لتبادل نقاش حلقات عقد. 

سطة إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بوا .ددد

جبات مع أعضاء هيئة تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الوا

 هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء

 تدريس ذاتياً : تخطيطاً ، وطرق نفسه األستاذ تقويم. اإلجابات أوراق من عشوائية عينة فحص  ,

 مستقل تدريس هيئة عضو قبل من الدرجات أو التصحيح فحص. علمية ونواتج,  تقومي وطرق

 . الطلبة أعمال من لعينة

 يئة ه عضو مع دورية بصفة االختبارات أو البحوث من عينة تصحيح بتبادل المقرر أستاذ قيام

 . المقرر لنفس آخر تدريس

 سابقة فصول بنتائج المقرر نتائج المقرر أستاذ موازنة . 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ذذذ

 لتاليةا صادرالم من ستفادةالم الراجعة علوماتالم على بناء سنوات 5 كل قررالم توصيف يراجع: 
 . مقررال ملف -

 . األساتذة آراء استبانات -

 .الطلبة آراء استبانات -

 .جينيالخر آراء استبانات -

 .التوظيف جهات آراء استبانات -

 

 

 

 اسم منسق البرنامج:

 

 

 

 د/ عبدالوهاب بن عبدالكريم المبارك

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 القانون الدولي الجنائي اسم المقرر:

 5502494 رمز المقرر:

 

 

 

 

 

 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: ه1440-2-20  تاريخ التوصيف:

 قسم األنظمة -كلية الدراسات القضائية واألنظمة القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ق
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 5502494-رمزه        القانون الدولي الجنائي. اسم المقرر الدراسي ورمزه: 1 .67

 ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 2 .68

 ئيةالدبلوم العالي في العلوم الجزا. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .69

 المستوى الثاني. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .70

 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:5 .71

 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .72

 سي بالعابديةالمقر الرئي المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 7 .73

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: صح قاعات المحاضرات التقليدية .ثث

 

   

 -- النسبة: -- اإللكترونيالتعليم  .خخ

    

 -- النسبة: -- تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ذذ

    

 -- النسبة: -- بالمراسلة .ضض

    

 -- النسبة: -- تذكر أخرى .ظظ

 
 تعليقات:

 

 األهداف .ك

 ما هدف المقرر الرئيس؟ -1

 ، وطبيعة عمله.بالقانون الدولي الجانئيتعريف الدارس  -

 وآليات عملها.المحكمة الدولية الجنائية توسيع مدارك الدارس باختصاصات  -

 .بالعقوبة ومفهومها وكيفية تنفيذها في القانون الدولي الجنائي إلمام الدارس -
 تزويد الدارس بمفهوم الجريمة الدولية والسياسة الدولية المتبعة في كيفية مكافحتها -

لمتزايد لتقنية )مثل االستخدام االمقرر الدراسي. لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(. 

 التدريس المطورة.تأليف ملحق للمقرر لتوضيح طريقة  -

 واإلفادة من األبحاث في مجال الدراسة. مراجعة المحتوى -

 التغذية الراجعة من قبل أستاذ المقرر والطلبة، وبناًء على الحاجة المستقبلية للواقع. -
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)مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أودليل وصف المقرر الدراسي  .ض

 البرنامج(. 

 وصف عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .50

 ساعات التدريس  عدد األسابيع الموضوعاتقائمة 

 

 المواضيع المطلوب بحثها وشمولها /1

 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع

  القانون الجنائي الدولي ) مفهومه , طبيعته، 

 مصادره  ، مبادئه األساسية ، نشأته ( .

  خصائص الجنائي الدولي واالتجاهات

 الحديثة في القانون الجنائي الدولي . 

1 2 

 . مبدأ الشرعية في القانون الجنائي الدولي 

  , الجريمة الدولية ) تعريفها , أركانها

 شروطها ( .

 أنواع الجريمة الدولية , الجرائم ضد السالم  ,

حرب االعتداء ,  جريمة الدعاية اإلعالمية 

 االعتداء .لحرب 

1 2 

 ا جرائم الحرب ) مفهومها ، أنواعها  ، وسائله

.) 

  أركان جرائم الحرب : )أ( الركن المادي

)ب( الركن                  لجريمة الحرب. 
 المعنوي .    )ج( الركن الدولي .

1 2 

 . 2 1 المحكمة الجنائية الدولية 

 . مشروع النظام األساسي لها 

  الدولي .مبدأ القضاء الجنائي 

 . طريقة انشاء المحكمة الجنائية الدولية 

1 2 

 م ية الدولية بهيئة األمعالقة المحكمة الجنائ

 المتحدة 

 . تطور القضاء الجنائي الدولي 

1 2 
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 . أجهزة المحكمة الجنائية 

 . هيئة المحكمة 

 . هيئة االدعاء والتحقيق 

 . الهيئة اإلدارية 

   اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية: 
 االختصاص النوعي  . -

 االختصاص الشخصي . -

 سلطات المحكمة . -

1 2 

 . إجراءات المحاكمة الجنائية الدولية 

  . ضمان المحاكمة العادلة للمتهم 

  . واجبات المحكمة 

 . سير المحكمة 

1 2 

 . التطبيق العملي لمحاكمات نورمبورج 

  المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة القائمة. 

  الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي المحكمة

 الجرائم الدولية في يوغسالفيا .

1 2 

 . أجهزة المحكمة 

 :  اختصاص المحكمة 
 االختصاص النوعي . -

 االختصاص الشخصي . -

 . القواعد الدولية الجنائية المبررة 

1 2 

 . الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الدولي 

  الدولي المعاملة بالمثل في القانون الجنائي. 

 . حالة الضرورة في القانون الجنائي الدولي 

1 2 

 . العقوبة في القانون الجنائي الدولي 

 . طبيعة العقوبة 

 . شرعية العقوبة 

  . اإلعفاء من العقوبة 

1 2 

 . عدم سقوط الجرائم الدولية بمرور الزمن 

  أنواع العقوبات الواردة في نظام المحكمة

 الجنائية الدولية .

1 2 

 . 4 2 تنفيذ العقوبات وتخفيفها 
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 . إعادة النظر في اإلدانة والعقوبة 

  تدابير العدالة اإلصالحية عن اقتراف

 الجريمة .

  . إصالح الخلل الناجمة 

 . تعويض المجني عليه 

 . حماية المجني عليه 

  اإلرهاب الدولي ) مفهومه ، طبيعته ، سياسة

 مكافحته ( .

  التكييف الفقهي لجريمة اإلرهاب . 

  . المنظمة العابرة للحدود وسياسة مكافحتها 

1 2 

 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .51

 دروس إضافية محاضرات 
معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد دال يوج 32 ساعات التدريس الفعلية

 32 يوجدال  ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 الساعات المعتمدة
 

 اً:( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيالذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .52
 الينطبق   

 

 

 

 

 

 

 

ستراتيجيات مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها وا .53

 تدريسها

 التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات 

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -
-  ً  : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا

-  ً ستهدفة وطرق تقييمها ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر الم: ثالثا

 ل مجال من مجاالتواستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في ك

 التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار 

 الوطني للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المعرفة 1

أن يعرف الدارس ماهية القانون الدولي  1-1

 الجنائي والتطور التاريخي له.

  والمطورة استخدام وسائط التعليم المنوعة

بتكامل فاعل وفق اإلمكانات بحيث يجتمع 

االختبارات التحريرية -1

 والشفهية.
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار 

 الوطني للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

للطالب خبرات علمية ووسائط تقنية محققة  الدولية .أن يعرف الدارس أنواع الجرائم  1-2

بمجموعها أفضل الكفايات المتخصصة في 

 المقرر.

  تطبيق طرق تعلم وتعليم ذكية ونشطة

 تكسب الدارس المعرفة، أهمها:

 الحوار والمناقشة.-1

 التعلم التعاوني.-2

 المحاضرات التدريسية.-3

 العرض والبيان العلمي.-4

 عرض البرامج الحاسوبية.-5

 المحاضرات الصفية.-6

 األبحاث الفردية والجماعية.-7

 القراءة الخارجية.-8

 التمرينات المنزلية.-9
 مجموعات النقاش الصغيرة.-10

 المناظرات القانونية.-11

 المشاريع العلمية.-12

 أسلوب حل المشكالت.-13

ضها عبر أجهزة تلخيص المعلومات وعر-14

 العرض.

االستفادة من المواقع االلكترونية العلمية -15

 المتخصصة.

 المناقشات العلمية.-2

 األبحاث العلمية.-3

االختبار الفصلي النهائي -4

 التحريري والنظري.

االختبارات العلمية -5

 القصيرة.

أن يعرف الدارس المحاكم الدولية الجنائية  1-3

 المؤقتة والدائمة.

اجراءات الحاكمة في أن يعرف الدارس  1-4

 .المحاكم الدولية الجنائية

1-5  

 المهارات المعرفية 2

أن يكون الدارس قادراً على تمييز أعمال  2-1

 ومسؤوليات المحقق

 الصغيرة.مجموعات النقاش -1

 الزيارات الميدانية.

 =حضور الندوات وحلقات النقاش الفقهية.3

 أسلوب المناظرة.-4
 تحليل وتفسير المادة العلمية.-5

البحث العلمي من المصادر الفقهية ومصادر -6

 المعلومات.

 القراءة الفقهية الناقدة.-7

تحفيز الدارس لتطوير مهارته وفق معايير -8

 الجودة العلمية.

تنويع األنشطة التعليمية لتجاوز صعوبات -9

 الفروق الفردية بين المتعلمين أثناء التدريس.

 اكتشاف قدرات المتعلم ورعايتها وتنميتها.-10

تمكين الدارس من التعلم والتعليم في -11

 مجموعات

والميول، وزيادة تعلمه بحسب  تمختلفة القدرا

 قدراته الذهنية.

ذكية ونشطه تكسب تطبيق طرق تعلم وتعليم -12

 الدارس المعرفة، أهمها:

 .التطبيق العلمي 

 .التعلم التعاوني 

  االكتشاف االستقرائي واالستداللي

 )استنتاج قاعدة من عدة حاالت(

 .المحاضرات التدريسية 

 .العرض والبيان العلمي 

 .عرض البرامج الحاسوبية 

  المالحظة والمتابعة

 المستمرة للطالب.

  االختبارات التحريرية

 والشفهية.

 .المناقشات العلمية 

  التكليف ببحث بعض

المسائل من مصادر 

 متنوعة.

 .االختبار النهائي 

المحكمة  باختصاصاتتوسيع مدارك الدارس  2-2

 .الدولية الجنائية

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار 

 الوطني للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

فاعل في تفعيل دور الدارس كمشارك   من تحمل مسؤولياته. دارسمكين الت- 3-1

عملية تعلمه وتعليمه: يناقش ويحاور، 

يعرض أفكاره بجرأة وحرية، ناقد مبتكر، 

قادر على اتخاذ القرارات، ويكون دور 

 المعلم هو اإلرشاد واإلشراف.

  تمكين الدارس من التعلم والتعليم في

مجموعات مختلفة القدرات والميول، وزيادة 

 تعلمه بحسب قدراته الذهنية.

  تعلم وتعليم ذكية ونشطة تطبيق طرق

تكسب الدراس مهارات العالقات شخصية 

 ومسئولية منها:

 *التعلم التعاوني.

 *الحوار والمناقشة.

 المتابعة المباشرة لتجاوب 

الطلبة أثناء عمليات 

التعليم المشتركة 

 )التعاوني(.

  مراقبة مدى التزام

الدارس بالمهام في الوقت 

 المحدد.

  متابعة مدى احترام

الدراس لألنظمة داخل 

 القاعة وخارجها.

  التقييم الذاتي للطالب

 وتقييمه لزمالئه.

دعم الدارس قدرته في التعبير عن اآلراء - 3-2

 واألفكار بوضوح.

 مبادرة الدارس بتطوير قدراته ومهاراته.- 3-3

 قدرة الدارس على إدارة الوقت.- 3-4

 والمناقشة.إتقان الدارس أدب الحوار - 3-5

 تقدير الدارس الجهود الفردية والجماعية.- 3-6

إظهار الدارس تمكنه من العمل ضمن - 3-7

 مجموعة مع احترام أراء االخرين.

اإليجابية تقديم الدارس التغذية الراجعة - 3-8

 للزمالء وتقبل ملحوظاتهم.

 العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات  4

بناء الدارس مهاراته التعاونية وتنميتها  - 4-1

 وتطويرها.
  تفعيل دور الدارس كمشارك فاعل في

 .العملية التعليمية

  .وموظف لتقنيات المعلومات بمهارة 

  تطبيق طرق تعلم وتعليم ذكية ونشطة

 تكسب

   الدارس مهارات االتصال، وتقنية

 المعلومات.

 توظيف برامج الحاسوب في العملية 

 التعليمية.

   استخدام تقنية المعلومات في عملية التعلم

 والتعليم.

  المالحظة والمتابعة

 المستمرة.

 .المقابالت الشخصية 

  ملف إنجاز الدارس

 التقني.

 

 تطوير الدارس أساليبه في التعلم والتعليم - 4-2

وفق مستجدات وسائل االتصال 

 والتواصل، وتقنيات التغذية العلمية.

 

 

 

 مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول  .54

م شفهي، مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقدي م

 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 مستمر تقييم المشاركات واألداء. 1

 %20 8 اختبار األعمال الفصلية. 2

 %70 األخير االختبار الفصلي. 3

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ظ

لكل طالب  ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص

 وع(.  )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسب

 .تعيين مرشد أكاديمي لكل مجموعة طالبية )طالب( في بداية التحاقه ببرنامج المقرر 

 رشاد بما ال يقل عن جلسة واحدة في كل فصل لتقويم عملية اإل نعقد جلسات للمرشدين األكاديميي

 األكاديمي، وتطويرها.

 قل.عياً على األتحديد الساعات المكتبية في بداية الفصل بمقدار نصف عدد ساعات المقرر أسبو 

 .ربط المشروعات الطالبية بالمرشدين األكاديميين 

 .تكليف المرشدين بكتابة تقارير أكاديمية مفصلة عن كل طالب 

 .تفعيل البريد اإللكتروني في تواصل الطلبة بأستاذهم 
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 .تنشيط دور أمانة القسم في التواصل بين الطلبة وأستاذهم عند الحاجة الملحة 

 خاص باألستاذ لتسهيل تواصل طالبه به. إعداد صندوق بريد 

 مصادر التعلّم .عع

 من أهم المراجع النظامية :

 القانون الدولي الجنائي ، علي عبد القادر القهوجي . .1

 االتجاهات الحديثة في القانون الدولي الجنائي ، علي محمود جعفر . .2

 دراسات في القانون الجنائي الدولي ، محمد محي الدين عوض . .3

 الدولي ، عبدالوهاب حومد .اإلجرام  .4

 الجريمة الدولية ، حسنين ابراهيم , صالح عبيد . .5

 المقدمات األساسية في القانون الدولي الجنائي ، عبدهللا سليمان سليمان . .6

 المحكمة الجنائية الدولية ، د. سعيد عبداللطيف .

 ا(:. أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيره2 

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 موقع وزارة العدل.-

 موقع جامعة أم القرى.-

 موقع جامعة االمام محمد بن سعود.-

 موقع المعهد العالي للقضاء. -

 موقع هيئة الخبراء. -

 موقع الفقه اإلسالمي.-

  http://www.waqfeya.com   المصورة الكتب من كبيراً  عدد تحوي الوقفية المكتبة-

 http://shamela.ws واللغوية اإلسالمية للكتب برنامج أكبر الشاملة المكتبة-

 .النظامية الشاملة المكتبة-

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

 برنامج جامع الفقه اإلسالمي.-

 

 المرافق المطلوبة .غغ

ي عدد المقاعد بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أ
 داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 يرها(:المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغ .31
 مقعد دراسي في قاعتين دراسيتين 50عدد 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .32
 البروجكتر -
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رفق مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أ .33
 قائمة بها(:

 ينطبق ال

 

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ررر

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .ززز

 مستخدمة استبانة تقييم الطلبة للمقرر ) تشمل على رأي الطلبة في موضوعات المقرر، والطرق ال

ييم، واألنشطة وطرق التقفي التدريس، ومستوى اإلثارة والتشويق ، والتفاعل داخل القاعة، 

 والزمن المخصص للمحاضرات، وكفاية الساعات المكتبية(.

 ألداء.عقد ورش عمل طالبية بأسلوب "العصف الذهني" لتقييم فعالية التدريس وتحسين وتطوير ا 

  لتعليمية.اتخصيص وقت للحوار المباشر الهادئ والصريح مع الطلبة لتقويم فعالية تطبيق العملية 

 جيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:استراتي .سسس
 .تحليل نتائج االختبارات وتوظيفها كمقياس لمستوى األداء 

 .موازنة نتائج طالب األستاذ بنتائج غيره من األساتذة في المقرر نفسه 

  يت محتواه ومهاراته.التعلم، وتثبمتابعة تقدم عملية التعلم والتعليم، وتحديد صعوباتها وسبل عالجها، وإثارة دافعية 

 .تشكيل القسم لجان عملية دائمة تدرس مقترحات األساتذة وسبل تفعليها 

 إجراءات تطوير التدريس: .ششش
 حضور دورات التعلم والتعليم لجميع منسوبي الكلية. .صصص

 عقد حلقات نقاش لتبادل الخبرات. .ضضض

واسطة بتدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل:       

ت مع أعضاء هيئة تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبا

 أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

، ق تقويمفحص عينة عشوائية من أوراق اإلجابات وتقويم األستاذ نفسه ذاتياً: تخطيطاً، وطرق تدريس، وطر .ططط

 ونواتج علمية.

 فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة. .ظظظ

س آخر قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من البحوث أو االختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدري .ععع

 لنفس المقرر.

 موازنة أستاذ المقرر نتائج المقرر بنتائج فصول سابقة.  .غغغ

 ره:إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويِصف  .ففف

صادر يراجع توصيف المقرر كل خمس سنوات بناءً على المعلومات الراجعة المستفادة من الم .ققق
 التالية:

 ملف المقرر. -

 استبانات آراء األساتذة. -
 استبانات آراء الطلبة. -

 استبانات آراء الخريجين. -

 استبانات آراء جهات التوظيف. -
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 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 مهارات الصياغة القانونية اسم المقرر:

 5502495 المقرر:رمز 

 

 

 

 

 

 

 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم ه1440-2-20  تاريخ التوصيف:

 األنظمة قسم-واألنظمة  كلية الدراسات القضائية القسم:-لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ل

 5502495 -الصياغة القانونية        رمزه. اسم المقرر الدراسي ورمزه: 1 .74

 ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 2 .75

 . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .76
 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 الدبلوم العالي في العلوم الجزائية

 المستوى الثاني. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .77
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 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:5 .78

 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .79

 ي بالعابديةسالمقر الرئي المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 7 .80

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: صح قاعات المحاضرات التقليدية .غغ

 

   

 -- النسبة: -- التعليم اإللكتروني .أأأ

    

 -- النسبة: -- تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ببب

    

 -- النسبة: -- بالمراسلة .ججج

    

 -- النسبة: -- تذكر أخرى .ددد

 
 تعليقات:

 األهداف .م

 ما هدف المقرر الرئيس؟ -1

 .تنمية مهارة الدارس في صياغة المحاضر 

 .إكساب الدارس المعرفة بصياغة األوامر 

 .إكساب الدارس القدرة على صياغة القرارات 

 .تنمية مهارة الدارس في صياغة األنظمة واللوائح 

لمتزايد لتقنية )مثل االستخدام االمقرر الدراسي. لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

   المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(. 
 .تأليف ملحق للمقرر لتوضيح طريقة التدريس المطورة 

 .مراجعة المحتوى واإلفادة من األبحاث في مجال الدراسة 

  الراجعة من قبل أستاذ المقرر والطلبة، وبناًء على الحاجة المستقبلية للواقع.التغذية 

دليل  )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أووصف المقرر الدراسي  .ط

 البرنامج(. 

 وصف عام للمقرر:
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 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .55

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 أوالً: مفاهيم وأسس

 مفهوم الصياغة القانونية  -أ

 أنواع الصياغة القانونية -ب

3 6 

 ثانياً: محددات الكتابة القانونية 

 قواعد الصياغة القانونية -أ

 المرحلة السابقة على الصياغة -ب

 الصفات الواجب توافرها في الصائغ -ت

4 8 

 الجنائيةثالثاً: المنهج العلمي للصياغة 

 ةضوابط صياغة لوائح االتهام واالدعاء والقرارات والمذكرات القانوني -أ

 الشروط العامة للصياغة الجنائية -ب

3 6 

 رابعاً: مهارات الصياغة القانونية الجيدة

 عيوب الصياغة القانونية -أ

 أصول حسن السبك )الصياغة( -ب

 ضوابط اللغة العربية للصياغة القانونية -ت

3 6 

 خامساً: أنواع المحددات والمذكرات القانونية 

 أنواع المذكرات القانونية ومحدداتها -أ

 ضوابط المذكرات في ضوء نظام اإلجراءات الجزائية السعودي -ب

3 6 

 32 16 المجموع
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .56

 دروس إضافية محاضرات 
معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 32 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 التدريس الفعليةساعات 

 32     32 الساعات المعتمدة
 

 اً:( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيالذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .57
 ال ينطبق

 

تراتيجيات قياسها واسمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق  .58

 تدريسها

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -
-  ً  طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة. : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسبثانيا

-  ً ستهدفة وطرق تقييمها : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المثالثا

ل مجال من مجاالت أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في ك واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة

 التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً 

لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المعرفة 1
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً 

لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

أن يعرف الدارس المراد  1-1

وأوامر وقرارات بالمحاضر 

 التحقيق ولوائح االدعاء العام طبقاً 

 لألصول النظامية.

استخدام وسائط التعليم المنوعة والمطورة بتكامل  •

ط فاعل وفق اإلمكانات بحيث يجتمع للطالب خبرات علمية ووسائ

 تقنية محققة بمجموعها أفضل الكفايات المتخصصة في المقرر.

ونشطة تكسب الدارس تطبيق طرق تعلم وتعليم ذكية  •

 المعرفة، أهمها:

 الحوار والمناقشة.-1

 التعلم التعاوني.-2

 المحاضرات التدريسية.-3

 العرض والبيان العلمي.-4

 عرض البرامج الحاسوبية.-5

 المحاضرات الصفية.-6

 األبحاث الفردية والجماعية.-7

 القراءة الخارجية.-8
 التمرينات المنزلية.-9

 صغيرة.مجموعات النقاش ال-10

 المناظرات القانونية.-11

 المشاريع العلمية.-12

 أسلوب حل المشكالت.-13

 تلخيص المعلومات وعرضها عبر أجهزة العرض.-14

 االستفادة من المواقع االلكترونية العلمية المتخصصة.-15

االختبارات التحريرية -1

 والشفهية.

 المناقشات العلمية.-2

 األبحاث العلمية.-3

الفصلي النهائي االختبار -4

 التحريري والنظري.

االختبارات العلمية -5

 القصيرة.

 المهارات المعرفية 2

أن يكون الدارس قادراً على  2-1

 صياغة محاضر التحقيق.

 مجموعات النقاش الصغيرة. -1

 الزيارات الميدانية. -2

 حضور الندوات وحلقات النقاش الفقهية. -3

 أسلوب المناظرة. -4

 العلمية.تحليل وتفسير المادة  -5
البحث العلمي من المصادر الفقهية ومصادر  -6

 المعلومات.

 القراءة الفقهية الناقدة. -7

تحفيز الدارس لتطوير مهارته وفق معايير الجودة  -8

 العلمية.

تنويع األنشطة التعليمية لتجاوز صعوبات الفروق  -9

 المتعلمين أثناء التدريس. نالفردية بي

 وتنميتها.اكتشاف قدرات المتعلم ورعايتها  -10

تطبيق طرق تعلم وتعليم ذكية ونشطة تكسب الدارس  -11

 المعرفة، أهمها:

 .التطبيق العلمي 

 .التعلم التعاوني 

  االكتشاف االستقرائي واالستداللي

 )استنتاج قاعدة من عدة حاالت(.

  :االكتشاف االستنتاجي ) عكس السابق

تطبيق قاعدة على قضايا خاصة للتأكد من 

 .دخولها تحت القاعدة(

 .المحاضرات التدريسية 

 .العرض والبيان العلمي 

 .عرض البرامج الحاسوبية 

المالحظة والمتابعة  -1

 المستمرة للطالب.

االختبارات التحريرية  -2

 والشفهية.

 المناقشات العلمية. -3
التكليف ببحث بعض  -4

المسائل من مصادر 

 متنوعة.

 االختبار النهائي. -5

قادراً على لدارس أن يكون ا 2-2

 التحقيق. صياغة أوامر

قادراً على  أن يكون الدارس 2-3

 صياغة قرارات التحقيق واالتهام.

 

قادراً على الدارس أن يكون  2-4
صياغة لوائح االدعاء العام 

 واللوائح االعتراضية.

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

من تحمل  الدارسمكين ت- 3-1

 مسؤولياته.
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً 

لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

دعم الدارس قدرته في التعبير - 3-2

 عن اآلراء واألفكار بوضوح.
  كمشارك فاعل في عملية تعلمه وتعليمهتفعيل دور الدارس :

يناقش ويحاور، يعرض أفكاره بجرأة وحرية، ناقد مبتكر، 

د قادر على اتخاذ القرارات، ويكون دور المعلم هو اإلرشا

 واإلشراف.

  تمكين الدارس من التعلم والتعليم في مجموعات مختلفة

 القدرات والميول، وزيادة تعلمه بحسب قدراته الذهنية.

 طرق تعلم وتعليم ذكية ونشطة تكسب الدراس  تطبيق

 مهارات العالقات شخصية ومسئولية منها:

 *التعلم التعاوني.

 *الحوار والمناقشة.        

  المتابعة المباشرة

الطلبة أثناء  لتجاوب

عمليات التعليم 

 المشتركة )التعاوني(.

  مراقبة مدى التزام

الدارس بالمهام في 

 الوقت المحدد.

 احترام  متابعة مدى

الدراس لألنظمة داخل 

 القاعة وخارجها.

  التقييم الذاتي للطالب

 وتقييمه لزمالئه.

مبادرة الدارس بتطوير قدراته - 3-3

 ومهاراته.

 قدرة الدارس على إدارة الوقت.- 3-4

الحوار إتقان الدارس أدب - 3-5

 والمناقشة.

تقدير الدارس الجهود الفردية - 3-6

 والجماعية.

إظهار الدارس تمكنه من العمل - 3-7

ضمن مجموعة مع احترام أراء 

 االخرين.

تقديم الدارس التغذية الراجعة - 3-8

اإليجابية للزمالء وتقبل 

 ملحوظاتهم.

 والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات  4

بناء الدارس مهاراته التعاونية  4-1

 وتنميتها وتطويرها.
 تفعيل دور الدارس كمشارك فاعل في العملية التعليمية. 

  .وموظف لتقنيات المعلومات بمهارة 

 تطبيق طرق تعلم وتعليم ذكية ونشطة تكسب 

  .الدارس مهارات االتصال، وتقنية المعلومات 

  في العملية التعليمية.توظيف برامج الحاسوب 

 م.استخدام تقنية المعلومات في عملية التعلم والتعلي 

  المالحظة والمتابعة

 المستمرة.

 .المقابالت الشخصية 

  ملف إنجاز الدارس

 التقني.

 

تطوير الدارس أساليبه في التعلم  4-2

والتعليم وفق مستجدات وسائل 

االتصال والتواصل، وتقنيات 
 التغذية العلمية.

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .1
م شفهي، مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقدي م

 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 مستمر تقييم المشاركات واألداء. 1

 %20 8 الفصلية.اختبار األعمال  2

 %70 األخير االختبار الفصلي. 3

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ع

لكل طالب  ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص
 وع(.  )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسب

  ببرنامج المقرر.تعيين مرشد أكاديمي لكل مجموعة طالبية )طالب( في بداية التحاقه 

 رشاد بما ال يقل عن جلسة واحدة في كل فصل لتقويم عملية اإل نعقد جلسات للمرشدين األكاديميي

 األكاديمي، وتطويرها.

 قل.تحديد الساعات المكتبية في بداية الفصل بمقدار نصف عدد ساعات المقرر أسبوعياً على األ 

 .ربط المشروعات الطالبية بالمرشدين األكاديميين 

 .تكليف المرشدين بكتابة تقارير أكاديمية مفصلة عن كل طالب 

 .تفعيل البريد اإللكتروني في تواصل الطلبة بأستاذهم 

 .تنشيط دور أمانة القسم في التواصل بين الطلبة وأستاذهم عند الحاجة الملحة 

 .إعداد صندوق بريد خاص باألستاذ لتسهيل تواصل طالبه به 

 مصادر التعلّم .فف
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 المقررة المطلوبة:الكتب  .1
 المرجع الرئيسي : -

 الصياغة النظامية د. عبدالقادر الشيخلي. -1

 المراجع المساعدة :
 

 صياغة النصوص النظامية دراسة تأصيلية تطبيقية ناصر علي الجاسر.-

 ه والئحته التنفيذية.1435نظام اإلجراءات الجزائية الصادر في عام -

يذية، والتعديالت ه والئحته التنف1409العام )النيابة العامة( الصادر في عام نظام هيئة التحقيق واالدعاء -

 الواردة عليه.

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها: .2
 موقع وزارة العدل.-

 جامعة أم القرى.موقع -

 موقع جامعة االمام محمد بن سعود.-

 موقع المعهد العالي للقضاء. -

 موقع هيئة الخبراء. -

  http://www.waqfeya.com   المصورة الكتب من كبيراً  عدد تحوي الوقفية المكتبة-

 http://shamela.ws واللغوية اإلسالمية للكتب برنامج أكبر الشاملة المكتبة-

 .النظامية الشاملة المكتبة-

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة: .3
 برنامج جامع الفقه اإلسالمي.-

 المرافق المطلوبة .قق

ي عدد المقاعد القاعات الدراسية والمختبرات )أبيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم 
 داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .34
 مقعد دراسي في قاعتين دراسيتين50عدد    

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .35
 البروجكتر- 

رفق مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أ .36

 قائمة بها(:
 ينطبق ال

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ككك

 التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:استراتيجيات الحصول على  .للل

http://shamela.ws/
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استبانة تقييم الطلبة للمقرر ) تشمل على رأي الطلبة في موضوعات المقرر، والطرق  .ممم
ة وطرق المستخدمة في التدريس، ومستوى اإلثارة والتشويق ، والتفاعل داخل القاعة، واألنشط

 المكتبية(. التقييم، والزمن المخصص للمحاضرات، وكفاية الساعات

عقد ورش عمل طالبية بأسلوب "العصف الذهني" لتقييم فعالية التدريس وتحسين وتطوير  .ننن

 األداء.
 تخصيص وقت للحوار المباشر الهادئ والصريح مع الطلبة لتقويم فعالية تطبيق العملية .ههه

 التعليمية.

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ووو
  نتائج االختبارات وتوظيفها كمقياس لمستوى األداء.تحليل 

 .موازنة نتائج طالب األستاذ بنتائج غيره من األساتذة في المقرر نفسه 

 يت محتواه ومهاراته.متابعة تقدم عملية التعلم والتعليم، وتحديد صعوباتها وسبل عالجها، وإثارة دافعية التعلم، وتثب 

 س مقترحات األساتذة وسبل تفعليها.تشكيل القسم لجان عملية دائمة تدر 

 إجراءات تطوير التدريس: .ييي
 حضور دورات التعلم والتعليم لجميع منسوبي الكلية. .أأأأ

 عقد حلقات نقاش لتبادل الخبرات. .بببب

واسطة إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة ب .تتتت

جبات مع بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الوا أعضاء هيئة تدريس مستقلين، والتبادل
 أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

طرق وفحص عينة عشوائية من أوراق اإلجابات وتقويم األستاذ نفسه ذاتياً: تخطيطاً، وطرق تدريس،  .ثثثث

 تقويم، ونواتج علمية.

 ن أعمال الطلبة.فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة م .جججج

س آخر قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من البحوث أو االختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدري .حححح

 لنفس المقرر.

 موازنة أستاذ المقرر نتائج المقرر بنتائج فصول سابقة. .خخخخ

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .دددد
 ملف المقرر. -

 استبانات آراء األساتذة. -

 استبانات آراء الطلبة. -

 استبانات آراء الخريجين. -
 استبانات آراء جهات التوظيف. -

 

 د/ عبدالوهاب بن عبدالكريم المبارك       اسم منسق البرنامج:

 1440-2-29 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

الرقابة على السجون واإلشراف  اسم المقرر:

 على تنفيذ األحكام الجزائية

 5502496 رمز المقرر:
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 توصيف مقرر دراسي

 .جامعة أم القرى سم المؤسسة التعليمية:ا ه14٤٠-٢-20 تاريخ التوصيف

 قسم األنظمة – الدراسات القضائية واألنظمة القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ن

 5502496 - السجون واإلشراف على تنفيذ األحكام الجزائيةالرقابة على . اسم المقرر الدراسي ورمزه: 1 .81

 ساعتان.. عدد الساعات المعتمدة: 2 .82

 .الدبلوم العالي في العلوم الجزائية . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:3 .83

 المستوى الثاني.. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .84

 - . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:5 .85

  - . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(:6 .86

 ي بالعابديةالمقر الرئيسالمقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 7 .87

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 ٪١٠٠ النسبة:  التقليديةقاعات المحاضرات  .ههه

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ووو

    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ززز

    

 - النسبة: - بالمراسلة .ححح

    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ططط
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 تعليقات:

 

 األهداف .ه

 ما هدف المقرر الرئيس؟ -1
 التعرف على األصل الشرعي للسجون. -1

 التعرف على األصل الشرعي للرقابة على السجون واإلشراف على تنفيذ األحكام. -2

 تحديد دور النيابة العامة والجهات األخرى ذات الصلة في الرقابة على السجون. -3

 تحديد دور النيابة العامة والجهات األخرى ذات الصلة في الرقابة على دور التوقيف. -4
 ألخرى ذات الصلة في اإلشراف على تنفيذ األحكام.تحديد دور النيابة العامة والجهات ا -5

زايد لتقنية المعلومات )مثل االستخدام المتالمقرر الدراسي. لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

 أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(. 

 

 .المطورة  التدريس طريقة لتوضيح للمقرر ملحق تأليف -2
 .الدراسة  مجال في األبحاث من واإلفادة المحتوى مراجعة -3

 الحاجة على وبناء, والطلبة المقرر أستاذ قبل من الراجعة التغذية -4

 .للواقع  المستقبلية

دليل  النشرة التعريفية أو)مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في وصف المقرر الدراسي  .ظ

 البرنامج(. 

 وصف عام للمقرر:
 

 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .59

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 -أوالً: المدخل إلى الرقابة:  

 الخاص -العام.  ب -مفهوم الرقابة أ .1

 أهمية الرقابة .2

 أنواع الرقابة .3

 أهداف الرقابة .4

 مصطلحات الرقابة .5
 -: ثانياً: الرقابة على السجون وتنفيذ األحكام الجزائية في الشريعة اإلسالمية

 الرقابة على السجون في الشريعة اإلسالمية .1

 اإلشراف على تنفيذ األحكام الجزائية في الشريعة االسالمية .2

٦ ٣ 

 -: ثالثا: األحكام الجزائية في الشريعة اإلسالمية

 عقوبة السجن ومشروعيتها .1

 القتل والرجم ومشروعيتهاعقوبة  .2

 عقوبة الجلد ومشروعيتها .3

٤ ٢ 
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 عقوبة الغرامة والمصادرة والعزل ومشروعيتها .4

 -رابعاً: سلوك وتعامل أعضاء دوائر الرقابة: 

 كيفية التعامل مع منسوبي الجهات الخاضعة للرقابة .1

 كيفية التعامل مع الموقوفين والمحكومين في تلك الجهات .2

٢ ١ 

 -على أماكن التوقيف:  خامساً: الرقابة

 جهات التوقيف .1

 حقوق الموقوفين .2

ر آلية متابعة إجراءات الموقوفين )أوامر القبض، أوامر التوقيف، أوام .3

 التمديد، أوامر اإلحالة، أوامر الحفظ(

٢ ١ 

 م(.١٩٥٥سادساً: التصنيف وقواعد الحد األدنى لمعاملة المذنبيين )

نى سابعاً: الحقوق األساسية والنسبية للسجناء والموقوفين على ضوء قواعد الحد األد

 م(. ١٩٥٥لمعاملة المذنبيين )

 -ثامنا: الرقابة على السجون: 

 إجراءات الموقوفين بالسجون .1

 إجراءات المحكومين بالسجون .2

 دخول العنابر .3

 نظام السجن واللوائح المتعلقة به .4

 تعليمات سجون النساء .5

 تعليمات دور المالحظة االجتماعية .6

 تعليمات مؤسسة رعاية الفتيات .7

 التعقيب)نقل السجناء وتغذية ملفات السجناء( .8

 اإلفراج المبني على عفو عام أو شرطي أو صحي أو غيرهما .9

٤ ٢ 

 -تاسعاً: اإلشراف على تنفيذ األحكام الجزائية:

 الجلد .1

 التغريب .2

 القطع .3

 الرجم .4

 الصلب .5

 القتل .6

 السجن .7

 المصادرة .8

 الغرامة .9

 المنع من السفر .10

 اإلبعاد .11

 العقوبات البديلة .12
 ( إذا كانت صادرة بحكم شرعي11،12،١٠)

٤ ٢ 

 -عاشراً : نظام الرقابة االلكتروني:

 ه١٤٣٦\٧\٣وتاريخ  ٣٤١٨٧تعميم معالي رئيس الهيئة رقم  -

٢ ١ 

 ٤ ٢ االتفاقيات والمعاهدات والبروتوكوالت المصادق عليها بالمملكة

 ٣٢ ١٦ المجموع
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .60
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 دروس إضافية محاضرات 
معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 ٣٢ - - - - ٣٢ ساعات التدريس الفعلية

 32 - - - - 32 الساعات المعتمدة
 

ً ( التي يقوم بها الطالب خالل الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .61 ينبغي أن  :أسبوعيا

ما يكلف  ساعة دراسية إضافية خالل دراسة هذا المقرر، يقضيها في المكتبة ، وإنجاز ١٢يمضي الدارس 
 به من أبحاث قصيرة ، مع االطالع على بعض المصادر ، ومراجعة ما تم دراسته.

 

تراتيجيات ق قياسها واسمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طر .62

 تدريسها

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -
-  ً  تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.: ضع استراتيجيات التدريس التي ثانيا

-  ً ستهدفة وطرق تقييمها : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المثالثا

ل مجال من مجاالت الحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كواستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع م
 التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر تمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهال م

 المعرفة 1

 والمطورة المنوعة التعليم وسائط استخدام .الجزائية واألحكام للسجون الشرعي األصل الدارس يعرف أن 1-1

 يجتمع بحيث اإلمكانات وفق فاعل بتكامل

 تقنية ووسائط علمية اترخبب للطال

 الكفايات أفضل بمجموعها محققة

 . المقرر في المتخصصة

 التحريرية االختبارات

 .والشفهية

 واإلشراف السجون على للرقابة الشرعي األصل الدارس يعرف أن 1-2

 .األحكام تنفيذ على

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق

 : أهمها,  المعرفة الدارس تكس

 . والمناقشة الحوار 1.

 . التعاوني التعلم 2.

 . التدريسية المحاضرات 3.

 . العلمي والبيان العرض 4.

 . الحاسوبية امجرالب عرض 5.

 .الصفية المحاضرات 6.

 .والجماعية الفردية األبحاث 7.

 .الخارجية القراءة 2.

 .المنزلية التمرينات 9.

 .الصغيرة النقاش مجموعات 10.

 .القانونية المناظرات 11.

 .العلمية المشاريع 12.

 .المشكالت حل أسلوب 13.

 رعب وعرضها المعلومات تلخيص 14.

 .العرض أجهزة

 اإللكترونية المواقع من االستفادة 15.

 . المتخصصة العلمية

 .العلمية المناقشات

 

 لةالص ذات األخرى والجهات العامة النيابة دور الدارس يعرف أن 1-3

 .السجون على الرقابة في

 .العلمية األبحاث 

 لةالص ذات األخرى والجهات العامة النيابة دور الدارس يعرف أن 1-4

 .التوقيف دور على الرقابة في

 الفصلي االختبار 

 التحريري النهائي

 .والنظري
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر تمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهال م

 

 لةالص ذات األخرى والجهات العامة النيابة دور الدارس يعرف أن 1-5

 .األحكام تنفيذ على اإلشراف في

 العلمية االختبارات 

 . القصيرة

 المهارات المعرفية 2

 والمتابعة المالحظة  .الصغيرة النقاش مجموعات .حكاماأل تنفيذ في النيابة دور توصيف على قادراً  الدارس يكون أن 2-1

 . بللطال المستمرة

 االختبارات  .الميدانية الزيارات   2-2
 .والشفهية التحريرية

 .العلمية المناقشات .الفقهية النقاش وحلقات الندوات حضور  2-3

 بعض ببحث التكليف .المناظرة أسلوب  2-4

 مصادر من المسائل

 .متنوعة

 .النهائي االختبار .العلمية المادة وتفسير تحليل  2-5

 الفقهية المصادر من العلمي البحث   2-6

 .المعلومات ومصادر

 

  .الناقدة الفقهية القراءة  2-7

 وفق مهارته لتطوير الدارس تحفيز   2-8

 . العلمية الجودة معايير

 

 صعوبات لتجاوز التعليمية األنشطة تنويع  2-90
 أثناء المتعلمين بين الفردية الفروق

 .التدريس

 

 وتنميتها ورعايتها المتعلم قدرات اكتشاف  2-10

. 

 

 في والتعليم التعلم من الدارس تمكين  2-11

, والميول القدرات مختلفة مجموعات

 . الذهنيةقدراته  بحس تعلمه وزيادة

 

 

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق  2-12

   -:  أهمها,  المعرفة الدارس تكس

 العملي لتطبيقا. 

  التعاوني التعلم  

  االستقرائي االكتشاف 

 قاعدة استنتاج) واالستداللي

 . (حاالت عدة من

  عكس االستنتاجي االكتشاف( 

 على قاعدة تطبيق: السابق

 من للتأكد خاصة قضايا

 (. القاعدة تحت دخولها

 التدريسية المحاضرات . 

 العلمي والبيان العرض . 

 الحاسوبية البرامج عرض 

 

 العالقات الشخصية وتحمل المسؤوليةمهارات  3

 في فاعل كمشارك الدارس دور تفعيل . مسؤولياته تحمل من المتعلم تمكين 3-1

,  ويحاور يناقش: وتعليمه تعلمه عملية

 مبتكر ناقد,  وحرية بجرأة أفكاره يعرض

 دور ويكون,  القرارات اتخاذ على قادر, 

 . واإلشراف اإلرشاد هو المعلم

 

 المباشرة المتابعة

 أثناء الطلبة لتجاوب

 التعليم عمليات

 ( التعاوني) المشتركة

. 

. 

 في والتعليم التعلم من الدارس تمكين . بوضوح واألفكار اآلراء عن التعبير في قدرته الدارس دعم 3-2

, والميول القدرات مختلفة مجموعات

 . الذهنية قدراته بحس تعلمه وزيادة

 التزام مدى مراقبة

 في بالمهام الدارس

 . المحدد الوقت
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر تمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهال م

  

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق . ومهاراته قدراته بتطوير الدارس مبادرة 3-3

 شخصية العالقات مهارات الدارس تكس

 :منها ومسئولية
o التعاوني التعلم . 

o والمناقشة الحوار . 

 احترام مدى متابعة 

 داخل لألنظمة الدارس

 . خارجها أو القاعة
 

 بللطال الذاتي التقييم  . الوقت إدارة على الدارس قدرة 3-4

 . لزمالئه وتقييمه

   . والحوار المناقشة أدب الدارس إتقان 3-5

   . والجماعية الفردية الجهود الدارس تقدير 3-6

 رأي احترام مع مجموعة ضمن العمل من تمكنه الدارس إظهار 3-7

 . اآلخرين

  

   . وظاتهمملح وتقبل للزمالء االيجابية الراجعة التغذية الدارس تقديم 3-8

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

 في فاعل كمشارك الدارس دور تفعيل  . وتطويرها وتنميتها التعاونية مهاراته الدارس بناء 4-1

 لتقنيات وموظف التعليمية العملية

 .بمهارة المعلومات

 والمتابعة المالحظة

 . المستمرة

 لوسائ مستجدات وفق والتعليم التعلم في أساليبه الدارس تطوير 4-2

 . العلمية وتقنيات التغذية,  االتصال والتواصل

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق

 وتقنية, االتصال مهارات الدارس تكس

 .المعلومات

 . الشخصية المقابالت

 العملية في الحاسوب برامج توظيف  4-3

 . التعليمية

 الدارس إنجاز ملف

 . التقني

 التعلم عملية في المعلومات تقنية استخدام   4-4

 . والتعليم

 

4-5    

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

 ال                                                                              5-1

 ينطبق

  

5-2    

 

 

 

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .63

م شفهي، مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقدي م

 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 ٪١٠ مستمر تقييم المشاركات واالداء  1

 ٪٢٠ ٨ األعمال الفصليةاختبار  2

 ٪٧٠ االخير االختبار الفصلي 3

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .غ

لكل طالب  ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص

 وع(.  )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسب
  ببرنامج المقرر.تعيين مرشد أكاديمي لكل مجموعة طالبية )طالب( في بداية التحاقه 

 ي وتطويرها.عقد جلسات للمرشدين األكادميين بما اليقل عن جلسة واحدة في كل فصل لتقويم عملية اإلرشاد اإلكاديم 

 .تحديد الساعات المكتبية في بداية الفصل بمقدار نصف ساعات المقرر أسبوعياً على األقل 

 .ربط المشروعات الطالبية بالمرشدين األكادميين 

 مرشدين بكتابة تقارير أكادمية مفصلة عن كل طالب.تكليف ال 
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 .تفعيل البريد االلكتروني في تواصل الطلبة بأستاذهم 

 .تنشيط دور أمانة القسم في التواصل بين الطلبة وأستاذهم عند الحاجة الملحة 

 .إعداد صندوق بريد خاص باألستاذ لتسهيل تواصل طالبه به 

 مصادر التعلّم .كك

 المطلوبة:أدرج الكتب المقررة  .1

 المرجع الرئيسي : -

 أحكام السجن ومعاملة السجناء في الشريعة اإلسالمية، د. حسن أبوغدة . -1 .2

 المراجع المساعدة : -
 .السجن وموجباته في الشريعة اإلسالمية، د. محمد عبدهللا الجريوي .3

 حقوق اإلنسان في السجون د. غنام محمد الغنام. .4

 المملكة العربية السعودية د. محمد براك الفوزان.أحكام السجن واالستيقاف والضبط في  .5
  .علي عبدالقادر قهوجي علم اإلجرام والعقاب د. .6

 .م١٩٦٩التعزير في الشريعة اإلسالمية عبدالعزيز عامر، دار الفكر العربي  .7

 ٢٠٠٨عربي التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي، عبدالقادر عودة، دار الكاتب ال .8

 .م
 زهرة، دار الكاتب العربي، القاهرة. ريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي، محمد أبوالج .9

  .م١٩٨٨مين التعزيرات البدنية وموجباتها في الفقه اإلسالمي، عبدهللا صالح الحديثي، مكتبة الحر .10

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 مجلة العدل

 العدلوزارة 

 

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 موقع وزارة العدل 

 موقع جامعة أم القرى 

 موقع جامعة االمام محمد بن سعود 

 موقع المعهد العالي للقضاء 
  -االتفاقيات والمعاهدات الدولية:.4

 األول لمنع الجريمة  المعتمدة في مؤتمر األمم المتحدة اتفاقية القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
 م ١٩٥٥ومعاملة المجرمين المنعقد في جنيف عام 

 عامة لألمم االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي اعتمدتها الجمعية ال

تاريخ و ١٢\م والمصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم م ١٩٦٥ديسمبر \٢١المتحدة في 
 ه ١٤١٨\٤\١٦
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 أو المهينة  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية
لمرسوم م والمصادق عليها با١٩٨٤ديسمبر  \١٠التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

 ه ٤/٤/١٤١٨وتاريخ  ١١الملكي رقم م/

 مم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة لأل
 ٢٥م المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم م/١٩٧٩ديسمبر /١٨( وتاريخ ١٨٠\٣٤بقرارها )

 ه ٢٨/٥/١٤٢١وتريخ 

  م عليها بالمرسواتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى بروتوكولها االختياري المصادق

 ه والبروتوكول االختياري المتعلق بها.٢٢/٥/١٤٢٩وتاريخ  ٢٨الملكي رقم م/

 لمعتمدة بقرار البروتوكول االختياري التفاقية الطفل المتلق باشتراك األطفال في النزاعات المسلحة ا
لملكي اوم م المصادق عليها بالمرس٢٥/٥/٢٠٠٠وتاريخ  ٥٤/٢٦٣الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

 ه ١٨/٧/١٤٣١وتاريخ  ٣٩م/

 غالل األطفال البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واست
م ٢٥/٥/٢٠٠٠وتاريخ  ٥٤/٢٦٣في المواد اإلباحية المعتمد بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

 ه ١٨/٧/١٤٣١وتريخ  ٣٨المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم م/

  والمصادق  م١٩٨٩نوفمبر//٢٠اتفاقية حقوق اإلنسان المنبثقة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في
 ه ١٦/٤/١٤١٦وتاريخ  ٧عليها بالمرسوم الملكي رقم م/

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

 سالمياإل الفقه جامع برنامج  . 

 صورةملا بالكت من ايرً كب عددا ويتح الوقفية المكتبة www.waqfeya.com//:http/ 

 واللغوية اإلسالمية بللكت برنامج رأكب الشاملة المكتبة ws.shamela/:/http/ 

 النظامية الشاملة المكتبة. 
 

 المرافق المطلوبة .لل

ي عدد المقاعد القاعات الدراسية والمختبرات )أبيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم 

 داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .37
 قاعات المحاضرات ، والمختبرات .

طالب( ٢٥( مقعد بواقع قاعتين لكل )٥٠)  

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .38
 تجهيز المختبر بعدد من الحواسب واحد لكل طالبين على األقل .

رفق مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أ .39

 قائمة بها(:
 . صوتية تزويد المختبر بتجهيزات

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ذذذذ
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 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .رررر

 دمة في استبانة تقييم الطلبة للمقرر)تشمل على رأي الطلبة في موضوعات المقرر والطرق المستخ

من القاعة واألنشطة وطرق التقييم والزالتدريس ومستوي اإلثارة والتشويق والتفاعل داخل 

 المخصص للمحاضرات وكفاية الساعات المكتبية(

 اء.عقد ورش عمل طالبية بأسلوب العصف الذهني لتقييم فعالية التدريس وتحسين وتطوير األد 

  تطوير وتخصيص وقت للحوار المباشر الهادئ والصريح مع الطلبة لتقويم فعالية التدريس وتحسين
 األداء.

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .زززز

 .تحليل نتائج االختبارات وتوظيفها كمقياس لمستوى األداء 

 .موازنة نتائج طالب األستاذ بنتائج غيره من األساتذة في المقرر نفسه 

  علم وتثبيت دافعية التمتابعة تقدم عملية التعلم والتعليم، وتحديد صعوباتها وسبل عالجها وإثارة

 محتواه ومهاراته.

 .تشكيل القيم لجان علمية دائمة تدرس مقترحات األساتذة وسبل تفعيلها 

 إجراءات تطوير التدريس: .سسسس

 .حضور التعلم والتعليم لجميع منسوبي الكلية 

 .عقد حلقات نقاش لتبادل اآلراء 

واسطة بعينة من أعمال الطلبة  إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح .شششش
جبات مع أعضاء هيئة تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الوا

 أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 تدريس ذاتياً : تخطيطاً ، وطرق نفسه األستاذ تقويم. اإلجابات أوراق من عشوائية عينة فحص  ,
 مستقل تدريس هيئة عضو قبل من الدرجات أو التصحيح فحص. علمية جونوات,  تقومي وطرق

 . الطلبة أعمال من لعينة

 يئة ه عضو مع دورية بصفة االختبارات أو البحوث من عينة تصحيح بتبادل المقرر أستاذ قيام

 . المقرر لنفس آخر تدريس

 . سابقة فصول بنتائج المقرر نتائج المقرر أستاذ موازنة .صصصص

التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط  ِصف إجراءات .ضضضض

 لتطويره:
صادر *  يراجع توصيف المقرر كل خمس سنوات بناء على المعلومات الراجعة المستفادة من الم .طططط

 -التالية: 

 استبانات آراء األساتذة. – .ظظظظ

 استبانات آراء الطلبة. – .عععع
 استبانات آراء الخريجين. – .غغغغ

 جهات التوظيف. استبانات آراء – .فففف
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 د. عبدالوهاب بن عبدالكريم المبارك اسم منسق البرنامج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 توصيف المقرر الدراسي
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 حقوق اإلنسان في الدعوى الجزائية اسم المقرر:

 5502497 رمز المقرر:

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 .جامعة أم القرى سم المؤسسة التعليمية:ا ه14٤٠-٢-٢٠  تاريخ التوصيف:

 قسم األنظمة – الدراسات القضائية واألنظمة القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .و

 5502497 - الدعوى الجزائيةحقوق اإلنسان في . اسم المقرر الدراسي ورمزه: 1 .88

 ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 2 .89

 الدبلوم العالي في العلوم الجزائية. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .90

 المستوى الثاني. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .91

 - المقرر )إن وجدت(:. المتطلبات السابقة لهذا 5 .92

 -. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .93

 ي بالعابدية المقر الرئيسالمقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 7 .94
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 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %١٠٠ النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .ييي

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ككك

    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .للل

    

 - النسبة: - بالمراسلة .ممم

    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ننن

 
 تعليقات:

 

 األهداف .ي

 ما هدف المقرر الرئيس؟ -1
 اإللمام بمبادئ حقوق اإلنسان وأقسامها وضماناتها ومصادرها. .1

 الصلة بين حقوق اإلنسان وبين اإلجراءات الجزائية.إبراز  .2

اءات الكشف عن حقوق المتهم التي أقرها النظام األساسي للحكم في المملكة ونظام اإلجر .3

 ه(.١٤٣٥الجزائية الجديد )

زايد لتقنية المعلومات )مثل االستخدام المتالمقرر الدراسي. لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

  أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
 تأليف ملحق لمقرر لتوضيح طريقة التدريس المطورة. .1

 مراجعة المحتوى واإلفادة من األبحاث في مجال الدراسة. .2

 المقرر والطلبة، وبناء على الحاجة المستقبلية للواقع.التغذية الراجعة من قبل أستاذ  .3

دليل  )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أووصف المقرر الدراسي  .ع

 البرنامج(. 

 وصف عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .64

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 : مدخل إلى حقوق اإلنسان:أوالً 

 التعريف بحقوق اإلنسان )نشأتها(و)تطويرها(. .1

٤ ٢ 
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 ٤ ٢ المبادئ التي تحكم حقوق اإلنسان. .2

 ٢ ١ مصادر حقوق اإلنسان. .3

ضمانات حقوق اإلنسان في النظام األساسي للحكم وفي نظام اإلجراءات  .4

 الجزائية.

٢ ١ 

 ٤ ٢ اإلنسان في االسالم.التأصيل الشرعي لحقوق  .5

 .المبادئ التي تحكم حقوق اإلنسان في الدعوى الجزائية .6

 .صل براءة ذمة المتهما .7

 .القواعد الشرعية المتعلقة بالحقوق .8

٤ ٢ 

 :ثانياً: حقوق المتهم في مرحلة االستدالل والتحقيق والمحاكمة

 حقوق المتهم في مرحلة االستدالل .1

٤ ٢ 

 ٤ ٢ التحقيق.حقوق المتهم في مرحلة  .2

 ٤ ٢ حقوق المتهم في مرحلة المحاكمة .3

 ٣٢ ١٦ المجموع
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .65

 دروس إضافية محاضرات 
معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 32 - - - - ٣٢ ساعات التدريس الفعلية

 32 - - - - 32 الساعات المعتمدة
 

 اً:( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيالذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .66

 ال يطبق
 

ستراتيجيات مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها وا .67

 تدريسها

 للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني 

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -
-  ً  : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا

-  ً ستهدفة وطرق تقييمها قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر الم: ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على ثالثا

ل مجال من مجاالت واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في ك

 التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر تمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهال م

 المعرفة 1

 وضماناتها وأقسامها اإلنسان حقوق الدارس يعرف أن  1-1
 .ومصادرها

 والمطورة المنوعة التعليم وسائط استخدام
 يجتمع بحيث اإلمكانات وفق فاعل بتكامل

 تقنية ووسائط علمية اترخبب للطال

 الكفايات أفضل بمجموعها محققة

 . المقرر في المتخصصة

 التحريرية االختبارات
 .والشفهية

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق .المتهم حقوق الدارس يعرف أن  1-2

 : أهمها,  المعرفة الدارس تكس

 . والمناقشة الحوار 1.

 . التعاوني التعلم 2.

 . التدريسية المحاضرات 3.

 . العلمي والبيان العرض 4.

 .العلمية المناقشات
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر تمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهال م

 . الحاسوبية امجرالب عرض 5.

 .الصفية المحاضرات 6.

 .والجماعية الفردية األبحاث 7.

 .الخارجية القراءة 2.

 .المنزلية التمرينات 9.

 .الصغيرة النقاش مجموعات 10.

 .القانونية المناظرات 11.

 .العلمية المشاريع 12.

 .المشكالت حل أسلوب 13.

 رعب وعرضها المعلومات تلخيص 14.

 .العرض أجهزة

 اإللكترونية المواقع من االستفادة 15.

 . المتخصصة العلمية

 .العلمية األبحاث   1-3

 الفصلي االختبار   1-4

 التحريري النهائي

 .والنظري

 

 العلمية االختبارات   1-5

 . القصيرة

 المعرفيةالمهارات  2

 والمتابعة المالحظة  .الصغيرة النقاش مجموعات .المتهم حقوق حفظ على قادراً  الدارس يكون أن 2-1

 . بللطال المستمرة

 عدتسا التي والنصوص األنظمة معرفة على قادراً  الدارس يكون أن 2-2

 .حقوقه حفظ في المتهم

 االختبارات  .الميدانية الزيارات 

 .والشفهية التحريرية

 .العلمية المناقشات .الفقهية النقاش وحلقات الندوات حضور  2-3

 بعض ببحث التكليف .المناظرة أسلوب  2-4

 مصادر من المسائل

 .متنوعة

 .النهائي االختبار .العلمية المادة وتفسير تحليل  2-5

 الفقهية المصادر من العلمي البحث   2-6

 .المعلومات ومصادر

 

  .الناقدة الفقهية القراءة  2-7

 وفق مهارته لتطوير الدارس تحفيز   2-8

 . العلمية الجودة معايير

 

 صعوبات لتجاوز التعليمية األنشطة تنويع  2-90

 أثناء المتعلمين بين الفردية الفروق

 .التدريس

 

 وتنميتها ورعايتها المتعلم قدرات اكتشاف  2-10
. 

 

 في والتعليم التعلم من الدارس تمكين  2-11

, والميول القدرات مختلفة مجموعات

 . الذهنيةقدراته  بحس تعلمه وزيادة

 

 

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق  2-12

   -:  أهمها,  المعرفة الدارس تكس

 العملي لتطبيقا. 

  التعاوني التعلم  

  االستقرائي االكتشاف 

 قاعدة استنتاج) واالستداللي

 . (حاالت عدة من
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر تمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهال م

  عكس االستنتاجي االكتشاف( 

 على قاعدة تطبيق: السابق

 من للتأكد خاصة قضايا

 (. القاعدة تحت دخولها

 التدريسية المحاضرات . 

 العلمي والبيان العرض . 

 الحاسوبية البرامج عرض 

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

 في فاعل كمشارك الدارس دور تفعيل . مسؤولياته تحمل من المتعلم تمكين 3-1

,  ويحاور يناقش: وتعليمه تعلمه عملية
 مبتكر ناقد,  وحرية بجرأة أفكاره يعرض

 دور ويكون,  القرارات اتخاذ على قادر, 

 . واإلشراف اإلرشاد هو المعلم

 

 المباشرة المتابعة

 أثناء الطلبة لتجاوب
 التعليم عمليات

 ( التعاوني) المشتركة

. 

. 

 في والتعليم التعلم من الدارس تمكين . بوضوح واألفكار اآلراء عن التعبير في قدرته الدارس دعم 3-2

, والميول القدرات مختلفة مجموعات

 . الذهنية قدراته بحس تعلمه وزيادة
 

 التزام مدى مراقبة

 في بالمهام الدارس

 . المحدد الوقت
 

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق . ومهاراته قدراته بتطوير الدارس مبادرة 3-3

 شخصية العالقات مهارات الدارس تكس

 :منها ومسئولية

o التعاوني التعلم . 

o والمناقشة الحوار . 

 احترام مدى متابعة 

 داخل لألنظمة الدارس

 . خارجها أو القاعة

 

 بللطال الذاتي التقييم  . الوقت إدارة على الدارس قدرة 3-4

 . لزمالئه وتقييمه

   . والحوار المناقشة أدب الدارس إتقان 3-5

   . والجماعية الفردية الجهود الدارس تقدير 3-6

 رأي احترام مع مجموعة ضمن العمل من تمكنه الدارس إظهار 3-7

 . اآلخرين

  

   . وظاتهمملح وتقبل للزمالء االيجابية الراجعة التغذية الدارس تقديم 3-8

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

 في فاعل كمشارك الدارس دور تفعيل  . وتطويرها وتنميتها التعاونية مهاراته الدارس بناء 4-1

 لتقنيات وموظف التعليمية العملية

 .بمهارة المعلومات

 والمتابعة المالحظة

 . المستمرة

 ئلوسا مستجدات وفق والتعليم التعلم في أساليبه الدارس تطوير  4-2

 . العلمية وتقنيات التغذية,  االتصال والتواصل

 ونشطة ذكية وتعليم تعلم طرق تطبيق

 وتقنية, االتصال مهارات الدارس تكس

 .المعلومات

 . الشخصية المقابالت

 العملية في الحاسوب برامج توظيف  4-3

 . التعليمية

 الدارس إنجاز ملف

 . التقني

 التعلم عملية في المعلومات تقنية استخدام   4-4

 . والتعليم

 

4-5    

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

   ال ينطبق 5-1

5-2    

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .68

م شفهي، مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقدي م

 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 ٪١٠ مستمر تقييم المشاركات واألداء 1
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 ٪٢٠ ٨ اختبار األعمال الفصلية 2

 ٪٧٠ االخير االختبار الفصلي 3

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ف

لكل طالب  ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص

 وع(. )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسب

لكل طالب  اد األكاديمي الخاصترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرش

 وع(.  )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسب
 .تعيين مرشد أكاديمي لكل مجموعة طالبية )طالب( في بداية التحاقه ببرنامج المقرر 

  ي وتطويرها.كل فصل لتقويم عملية اإلرشاد اإلكاديمعقد جلسات للمرشدين األكادميين بما اليقل عن جلسة واحدة في 

 .تحديد الساعات المكتبية في بداية الفصل بمقدار نصف ساعات المقرر أسبوعياً على األقل 

 .ربط المشروعات الطالبية بالمرشدين األكادميين 

 .تكليف المرشدين بكتابة تقارير أكادمية مفصلة عن كل طالب 

 تواصل الطلبة بأستاذهم. تفعيل البريد االلكتروني في 

 .تنشيط دور أمانة القسم في التواصل بين الطلبة وأستاذهم عند الحاجة الملحة 

 .إعداد صندوق بريد خاص باألستاذ لتسهيل تواصل طالبه به 

 مصادر التعلّم .مم

 أدرج الكتب المقررة المطلوبة: .1
 المرجع الرئيسي : -

 حقوق اإلنسان في الدعوى الجزائية مصطفى العوجي. -1

 
 المراجع المساعدة : -

 الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في الدعوى الجزائية أحمد فتحي سرور. -1
 ضمانة حقوق اإلنسان في الدعوى الجزائية د. محمد الطراونة. - 1

 حقوق اإلنسان بين الشريعة والقانون محمد نصر محمد. - 2

 لي محمد حاج حسين.حقوق اإلنسان بين التشريع اإلسالمي والقوانين الوضعية ع -٣

 حماية حقوق اإلنسان في مرحلة تنفيذ األحكام الجنائية عبدالعزيز محمد محسن. -٥

 حقوق اإلسنان والقانون الجنائي محمد الطاهر الرزقي. -٧

 حقوق اإلنسان في اإلسالم محمد الغزالي. -٨

 وغيرها(:. أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير 2 

 مجلة العدل

 وزارة العدل



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

165 

 

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 موقع وزارة العدل 

 موقع جامعة أم القرى 

 موقع جامعة االمام محمد بن سعود 

 موقع المعهد العالي للقضاء 

 .الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان 

 برامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:مواد تعليمية أخرى مثل ال. 4

 اإلسالمي الفقه جامع برنامج  . 

 صورةملا بالكت من ايرً كب عددا ويتح الوقفية المكتبة www.waqfeya.com//:http/ 

 واللغوية اإلسالمية بللكت برنامج رأكب الشاملة المكتبة ws.shamela/:/http/ 

 النظامية الشاملة المكتبة. 

 المرافق المطلوبةو. 

ي عدد المقاعد بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أ
 داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 وغيرها(:المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل،  .40
 قاعات المحاضرات ، والمختبرات .

 ( طالب٢٥( مقعد بواقع قاعتين لكل )٥٠)

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .41
 تجهيز المختبر بعدد من الحواسب واحد لكل طالبين على األقل .

رفق تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أمصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى  .42

 قائمة بها(:
 . تزويد المختبر بتجهيزات صوتية

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .قققق

  استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .كككك

 ستخدمةالم والطرق, المقرر موضوعات في الطلبة رأي على تشمل ) للمقرر الطلبة تقييم استبانة 

,  ييمالتق وطرق واألنشطة, القاعة داخل والتفاعل,  والتشويق اإلثارة ومستوى,  في التدريس
 .المكتبية( الساعات وكفاية, للمحاضرات والزمن المخصص

 ألداء ا وتطوير وتحسين التدريس فعالية لتقييم" الذهين العصف" بأسلوب الطالبية عمل ورش عقد
. 

 لتعليميةا العملية تطبيق فعالية لتقومي الطلبة مع والصريح الهادئ المباشر للحوار وقت تخصيص 

. 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .لللل

 األداء  لمستوى كمقياس وتوظيفها االختبارات نتائج تحليل. 
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 التعلم مليةع تقدم متابعة.نفسه  المقرر في األساتذة من غريه بنتائج األستاذ طالب نتائج موازنة 
 . مهاراتهو وتثبيت محتواه,  التعلم دافعية وإثارة,  عالجها وسبل صعوباتها وتحديد,  والتعليم

 تفعليها  وسبل األساتذة مقرحات تدرس دائمة علمية لجان القسم تشكيل. 

 إجراءات تطوير التدريس: .مممم

 الكلية  منسوبي لجميع والتعليم التعلم دورات حضور. 

 الخبرات  لتبادل نقاش حلقات عقد. 

سطة إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بوا .نننن

جبات مع أعضاء هيئة تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الوا
 أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 تدريس ذاتياً : تخطيطاً ، وطرق نفسه األستاذ تقويم. اإلجابات أوراق من عشوائية عينة فحص  ,

 مستقل تدريس هيئة عضو قبل من الدرجات أو التصحيح فحص. علمية ونواتج,  تقومي وطرق
 . الطلبة أعمال من لعينة

 يئة ه عضو مع دورية بصفة االختبارات أو البحوث من عينة تصحيح بتبادل المقرر أستاذ قيام

 . المقرر لنفس آخر تدريس

 سابقة فصول بنتائج المقرر نتائج المقرر أستاذ موازنة . 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .هههه

 لتاليةا صادرالم من ستفادةالم الراجعة علوماتالم على بناء سنوات 5 كل قررالم توصيف يراجع: 
 . مقررال ملف -

 . األساتذة آراء استبانات -

 .الطلبة آراء استبانات -

 .جينيالخر آراء استبانات -

 .التوظيف جهات آراء استبانات -

 

 

 

 اسم منسق البرنامج:

 

 

 

 د.عبدالوهاب بن عبدالكريم المبارك 
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