
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة أم القرى

  كلية الدراسات القضائية واألنظمة

 األنظمةيف  الدكتوراه
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 :  خلطة  ردر سية  رتفصيلية رلانمجم:: سجبعج

 عدد الساعات رمز املقرر املادة م

 2 3372077 دالالت األلفاظ )دراسة أصولية( 1

 2 3372071 املدنيةاملسؤولية  2

 2 3372072 االئتمان املصريفعمليات  4

 2 3372074 الشرعية االجرائية اجلنائية 3

 2 3372073 نظرية القرارات اإلدارية 3

 2 3372073 نظرية البطالن يف املعامالت وتطبيقاتها 3

 2 3372073 البيوع البحرية 0

 2 3372070  األحكام القضائية  0

 2 3372070 القانون الدولي للبحار 9

 2 3372079 محاية امللكية الفكرية 17

 ساعة 27  (17إمجالي املواد ) 
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  رفصل  ألول

 عدد الساعات رمز املقرر املادة م

 2 3372077 دالالت األلفاظ )دراسة أصولية( 1

 2 3372071 املدنيةاملسؤولية  2

 2 3372072 عمليات االئتمان املصريف 4

 2 3372074 اجلنائيةالشرعية االجرائية  3

 2 3372073 نظرية القرارات اإلدارية 3

 رمز املقرر  ( 3عدد املواد ) 

 

  رفصل  رثجمي 

 عدد الساعات رمز املقرر املادة م

 2 3372073 نظرية البطالن يف املعامالت وتطبيقاتها 1

 2 3372073 البيوع البحرية 2

 2 3372070  األحكام القضائية  4

 2 3372070 الدولي للبحارالقانون  3

 2 3372079 محاية امللكية الفكرية 3

 17  ( 3عدد املواد ) 

 ساعة 27عدد الساعات  (17إمجالي املواد ) 
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 توصيف مقرر ت  رفصل  ألول

 عدد الساعات رمز املقرر املادة م

 2 3372077 دالالت األلفاظ )دراسة أصولية( 1

 2 3372071 املدنيةاملسؤولية  2

 2 3372072 عمليات االئتمان املصريف 4

 2 3372074 الشرعية االجرائية اجلنائية 3

 2 3372073 نظرية القرارات اإلدارية 3

 01 ( 3عدد املواد ) 
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 : توصيف مقرر دراسي2مرفق رقم 

 

 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية

 اهليلة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف مقرر 
 

 دالالت األلفاظ
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 

        :تاريخ التقرير           جامعة أم القرى    :. اسم املؤسسة التعليمية7

              

 الدراسات القضائية واألنظمة/ قسم األنظمة :القسم /. الكلية4

 ومعلومات عامة عنه :أ(التعريف باملقرر الدراسي 

 2224122  دالالت األلفاظ . اسم ورمز املقرر الدراسي: 7 .7

 ساعتان . عدد الساعات املعتمدة: 4 .4

 يف األنظمةدكتوراه  الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي.  (أو الربامج). الربنامج 4 .4

 قائمة بهذه الربامج()يف حال وجود مقرر ا تياري عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد 

 

 حسب اجلدول . اسم عضو هيلة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي: 3 .3

 

 األولالفصل  . السنة أو املستوى األكاديي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 2 .2

 

 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:3 .3

 ال يوجدهذا املقرر )إن وجدت(: املتزامنة مع . املتطلبات 1 .1

 العابدية . موقع تقديم املقرر إن مل يكن دا ل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: 1 .1

 . منا الدراسة املتبع )ا رت كل ما ينطبق(:9

                             النسبة؟                                                   قاعات احملاضرات التقليدية  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن طريق اإلنرتنتمدمج )تعليم  ب.     

 

                        النسبة؟                                                             التعلم اإللكرتوني        ج.     

   النسبة؟                                                                                 املراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أ رى   ه.     

 تعليقات:

 

 

 

 

 

 :ب( األهداا
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 الرئيس ؟. هدا املقرر 7

 .وأنواعها الداللة معنى يف الطالب يدقق أن -

 .داللته بقوة احلكم القدرة متييز الطالب تكون لدى أن -

 .األحكام استنباط مهارة الطالب على يتدرب أن -

 .واملفهوم الداللة بني التفريق مهارة الطالب يكتسب أن -

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات  بإجياز أي  طا يتم تنفيذها لتطوير و سني  اذكر-4

  أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 الربنامج ما زال طور اإلنشاء

 

 لنشرة التعريفية أو الدليل(. ستخدمة يف ااملطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة امل)مالحظة: ج( توصيف املقرر الدراسي 

 توصيف عام للمقرر:

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا:-7

ساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التدريس 

 الدالالت املعىن اللغوي واالصطالحي
 .الداللة عارية عند األصوليني 
 الداللة عند املدارس األصولية املختلفة؟ 
 :أقسام الدالالت 
  اللفظية.الدالالت 
  .الدالالت غري اللفظية 

7 4 

 أقسام الدالالت اللفظية   

 • داللة املطابقة     أمثلتها. 

 • داللة التضمني    أمثلتها.  

 داللة احلال       أمثلتها. 

7 4 

  املنطوق 

 تعريفه وأحواله. •

 أقسامه: •

 .صريه 

    .غري صريه 

7 4 
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 داللة العبارة عند األحناف  

 .التسميةالتعريف وسبب 
 .النص الظاهر املفسر

 .أمثلة تطبيقية من القرآن الكرمي •

  

 املنطوق غري الصريح 
 تعريفه. •
 أقسامه: •

 .داللة اقتضاء 
 .داللة إمياء 
 .داللة إشارة 
 .أمثلة تطبيقية من القرآن الكرمي 

7 4 

 :املفهوم 

 التعريف. •

 مفهوم املخالفة. مفهوم الشرط. -األقسام: مفهوم املوافقة  •

 تطبيقية من القرآن الكريم. أمثلة •

 .شروط األ ذ بكل مفهوم من السابقني 

7 3 

 :تابع التطبيق على املفهوم 

 مفهوم الشرط. •

 مفهوم العدد. •

 شروط العمل بكل منهما. •

 .األمثلة والتطبيق 

7 4 

 :تابع املفهوم 

 مفهوم اللقب. •

 مفهوم احلصر. •

 ترتيب املفاهيم. •

 .األمثلة والتطبيق 

7 4 

 :داللة اللزوم 

 الداللة على املقدر. •

 الداللة على ما ليس مقصودًا. •

 الداللة على احلكم. •

 .األمثلة التطبيقية 

7 4 
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 .3 4 األمر والنهي 

 .3 4 العام واخلاص 

 .3 4 املطلق واملقيد 

 3 4 .وا تبارات تدريبات عملية وحبوث 

 44 73 االمجالي

 

   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -4

 دروس حماضرات 

 إضافية

 ا موع أ رى العملي معامل

 44  1   43 ساعات التدريس

 44  1   43 معتمدةساعات 

 

 

  الل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية ) اصة(. ساعات تعلم 4

 

 ها:تدريس اسرتاتيجياتوقياسها طرق واتساقها مع إلطار الوطين للمؤهالت وفقًا لللمقرر . خمرجات التعلم 3

 .اإلطار الوطين للمؤهالتاخلمسة الواردة يف جماالت خمرجات التعلم حيدد اجلدول التالي 

نظر إىل ا)املناسبة يف جماالت التعلم حسب املطلوب لمقرر تكون قابلة للقياس لقم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم : أواًل

 .الشرح أسفل اجلدول(

 .أمولةومع خمرجات التعلم املالقياس طرق اليت تناسب و تتسق مع ضع اسرتاتيجيات التدريس  :نيانيًا

أن تتسق خمرجات تعلم بدقة، وجيب خمرجات التعلم وتقويم  اليت تساعد على قياسناسبة املقياس ضع طرق ال :نيالثًا

، مع مالحظة أنه ال لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواسرتاتيجيات تدريسقياسها املقرر املستهدفة وطرق 

 .من جماالت التعلم يتطلب من كل مقرر أن يتضمن خمرجات تعلم من كل جمال
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 طرق القياس اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم وفقًا لإلطار الوطين للمؤهالت م

 املعرفة 1

للدالالت املعىن اللغوي واالصطالحي يعرف 1-1  
 .الداللة عارية عند األصوليني 
  الداللة عند املدارس األصولية

 املختلفة؟
 :أقسام الدالالت 

 

 المحاضرة. -
 الحوار والمناقشة. -
 العصف الذهني.  -
 استخدام أسلوب. -
 التعليم الجماعي والتعاوني. -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 العملية.القضايا  -

1-2    

 املهارات اإلدراكية 2

 مهارات االستماع - 2-1
    تحليلاليكتسب القدرة على التفكير و  -
 دالالتها يالحظ النصوص ويفسر -

 المحاضرة. -
 الحوار والمناقشة. -
 العصف الذهني.  -
 استخدام أسلوب.  -
 التعليم الجماعي والتعاوني. -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 العملية. القضايا -

  االستنباطمهارات  - 2-2
  األلفاظ القدرة على التفكير وتحليل -
 القدرة على النقد، واالستدالل المنطقي. -

 المحاضرة. -
 الحوار والمناقشة. -
 العصف الذهني.  -
 استخدام أسلوب.  -
 التعليم الجماعي والتعاوني. -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضايا العملية. -

 مهارات العالقات الشخصية و مل املسؤولية  3

 يكتسب مهارة الحوار وتداول الرأي.  - 3-1
يستطيع العمل في مجموعات، والقدرة على  -

 التناغم اإليجابي مع اآلخرين.
 يتبني اآلراء والدفاع المنطقي والسليم عنها.  -
 يقدر على إدارة الوقت.  -

 المحاضرة. -
 الحوار والمناقشة. -
 العصف الذهني.  -
 استخدام أسلوب.  -
 التعليم الجماعي والتعاوني.  -
استالم الواجبات على نظام إدارة  -

االختبارات  -
 التحريرية

األسئلة  -
 الشفوية.

القضايا  -
 العملية.
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  - (.blackboardالتعليم )
3-2    

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 االستماع والتواصل  - 4-1

 الدالالت بشكٍل منطقي .يشرح  -

 يعلل وحيلل األسباب اليت بنيت عليها األحكام. -

يستطيع استخدام شبكة اإلنرتنت للتوصل إىل  -

 كل ما هو جديد يف ختصصه.

 يقدم األدلة املنطقية على كيفية االستدالل . -

-  

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

مشاركات  متابعة -

الطلبة من خالل 

اخلدمات اليت تقدمها 

 شبكة االنرتنت.

استخدام الربيد  -

االلكرتوني إلرسال حل 

 .الواجبات للمدرس

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 حركية -املهارات النفس 5

 يشرح وحيلل األدلة. - 5-1

 يقيم األدلة على كيفية االستنباط -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

يهييء الطالب فرصة على الثقة بأنفسهم من  - 5-2

 خالل اإلجابات اجلماعية.

إنشاء حلقات نقاش متعددة، الكتساب الثقة  -

 وتعلم العمل اجلماعي.

العمل ضمن الفريق من خالل توظيف مهارات  -

 عمل اجملموعات.

التعلم بالقدوة /مقابلة  -

حمكمني  من خالل 

 احملاضرات.

 التعلم التعاوني الصفي. -

التعلم التعاوني غري  -

 الصفي

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

ايا القض -

 العملية.
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 احلوار واملناقشة. -  -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب التعليم  -

 اجلماعي والتعاوني.

 

  
 

 الربنامج طور االعتماد   الل الفصل الدراسي:قياس ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

كتابة مقال، ا تبار، مشروع مجاعي، مثال: ) القياس ةمهم التقويم

  (،  طابة، تقديم شفهي، إا تبار

األسبوع 

 احملدد له

نسبته من التقويم 

 النهائي

7   
 

  

4  

 

  

4  

 

  

3  

 

  

2  

 

  

 :همدعماالرشاد األكاديي للطالب ود. 

 اخلاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديي وطاقم التدريس أعضاء هيلة التدريس ترتيبات إتاحة  -7

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد  الله أعضاء هيلة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  اقدمذكر ا)

 ساعة

 التعّلم. مصادر ـه

 :الكتب املقررة املطلوبة

 حسنيدالالت األلفاظ عند األصوليني ليعقوب البا

 قائمة الكتب املطلوبة: .7

 نهاية السول لإلسنوي

 املهذب يف أصول الفقه للنملة

  

 :(وغريها والتقارير الدورياتالكتب واملراجع املوصى باقتنائها ) .4

 البحر احمليا للزركشي

 معلمة زايد للقواعد
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 :مواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريهاواإللكرتونية  املواد. 4

 :واللوائه املهنية األسطوانات املدجمة، واملعايريو ياتمواد تعليمية أ رى مثل الربجم. أي 3

 :املطلوبةو. املرافق 

واملختربات )أي عدد املقاعد دا ل ة يدراسالقاعات المبا يف ذل  حجم من املرافق بّين متطلبات  املقرر الدراسي  

 :(، وغريهاالدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة قاعاتال

 (:وقاعات العرض، واملعامل، وغريها املختربات،و. املباني )قاعات احملاضرات، 7

 قاعة دراسية جمهزة بوسائل عرض تعليمية وبأماكن لعدد ثالثني طالًبا كحد أقصى.

 :وغريها( اللوحات الذكية والربجمياتو مصادر احلاسب اآللي )أدوات عرض البيانات .4

 قاعة دراسية جمهزة بوسائل عرض تعليمية وبأماكن لعدد ثالثني طالًبا كحد أقصى.

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذاحلاجة إىل جتهيزات خمربية  اصة،  مثل: مصادر أ رى )حددها-4

 مكتبة متكاملة

 يم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتقز.  

 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس :-7

 رأي الطالب عن طريق االستبانات . -

 رأي زميل درس املتطلب الحقا. -

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واسرتاتيجيات أ رى لتق. 4

 مدى التغيري الذي يطرأ على سلوكه املهاري. -دى سلوكه .                 مالحظة الطالب وم -

 عرض نتائج عينة من الطالب على حمكم خارجي -التقويم املستمر.                                   -

 االستعانة بهيئة خارج املؤسسة. -التحليل لنتائج الطالب.                            -

 تطوير التدريس :إجراءات -4

 التقويم املستمر. -ورش عمل دا ل القسم.                               -

 متابعة اجلديد يف األنظمة ذات العالقة بالتخصص. -برامج ودورات تدريبية لألستاذ.                   

 

الطلبة بواسطة مدرسني إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيه عينة من أعمال -3

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيه اال تبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أ رى(:

 

 عرض نتائج عينة من الطالب على حمكم خارجي. -
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 تبادل طرق العرض ووسائل التدريس بني األعضاء.  ـ -

 لسلبية واإلجيابية.ملعرفة اجلوانب ا لقاءات دورية للطالب املتميزين 

 

 صف إجراءات التخطيا للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيا لتطويرها:-2

 

 أخذ رأي مدرسي املقررات األخرى ذات العالقة لتطوير املقرر. -

 املوازنة باملقرر املماثل يف الكليات املناظرة من اجلامعات األخرى -

 رأي زميل درس املتطلب الحقا.

 

 

 _______________________________________________فخرالدين الزبري_______:أستاذ املقرر سما

 

 ___________تاريخ استكمال التقرير:   _______________________________________التوقيع: 

 

 _________________________________________اسم أستاذ اخلربة امليدانية: 

 

 _________________________________________: الربنامج منسقاسم 

 

 _____________ستالم: االتاريخ  _______________________________________التوقيع: 
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 : توصيف مقرر دراسي2مرفق رقم 

 

 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية

 اهليلة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف مقرر 
 

  ملسئورية  ملدمية
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 

 

    7341         :تاريخ التقرير                            جامعة أم القرى :                          . اسم املؤسسة التعليمية7

         

 قسم األنظمة : الدراسات القضائية واألنظمة /القسم /. الكلية4

 أ(التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 2224127 -  ملسئورية  ملدمية. اسم ورمز املقرر الدراسي: 7 .9

 4. عدد الساعات املعتمدة: 4 .72

 دكتوراه األنظمةالذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي.  (أو الربامج). الربنامج 4 .77

 برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بهذه الربامج()يف حال وجود مقرر ا تياري عام يف عدة 

 حسب اجلدول.. اسم عضو هيلة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي: 3 .74

 املستوى األول.. السنة أو املستوى األكاديي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 2 .74

 ال يوجد. . املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:3 .73

 

 ال يوجد.هذا املقرر )إن وجدت(: املتزامنة مع . املتطلبات 1 .72

 املقر الرئيسي بالعابدية.. موقع تقديم املقرر إن مل يكن دا ل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: 1 .73

 . منا الدراسة املتبع )ا رت كل ما ينطبق(:9

 

   النسبة؟                                                          قاعات احملاضرات التقليدية  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن طريق اإلنرتنتمدمج )تعليم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكرتوني        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 املراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أ رى   ه.     

 تعليقات:
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 :ب( األهداا

 

 املقرر الرئيس ؟. هدا 7

 الفقه االسالمي والنظام السعودي.  يف سؤولية املدنية امل ماهية يبحث الدارس -

 موقف الفقه االسالمي والنظام السعودي من املسؤولية املدنية. يظهر الباحث -

 . االطباء -سؤولية املدنية وتطبيقاتها اخلاصة  احملامني يف جماِل امل املكتسبة اخلرباِت حيلل الطالب -

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات  بإجياز أي  طا يتم تنفيذها لتطوير و سني  اذكر-4

  أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 ستخدمة يف النشرة التعريفية أو الدليل(. الطريقة املاملطلوب هنا وصٌف عام بنفس )مالحظة: ج( توصيف املقرر الدراسي 

 توصيف عام للمقرر:

 

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا:-7

ساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التدريس 

التطور  – سؤولية املدنية يف الفقه االسالمي والنظام السعوديالتَّعريُف بامل

 التشريعي هلا.

7 4 

أركانها  –أوال  املسئولية التقصريية تعريفها   

 صوره(. –اخلطأ )أركانه  -1

7 4 

 4 7 كيفية تقديره(.–الضرر )أنواعه  -2

 4 7 حاالت نفي عالقة السببية(. -عالقة السببية )نظريات السببية -4

املسئولية  -املسئولية القائمة على اخلطأ املفرتض )  املسئولية عن فعل الغري. 

 الناشئة عن احليوان واألشياء(.

7 4 

 تطبيقات املسئولية التقصريية 

 املسئولية عن استعمال حق الدعوى والبالغ الكاذب.

7 4 
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 املسئولية التقصريية للمهندسني املعماريني.

 ثانيا  املسئولية العقدية 

 ) نطاق املسئولية العقدية وشروط قيامها(.

7 4 

 صوره(. –اخلطأ )قواعد إثباته  -1أركان املسئولية العقدية   

 كيفية تقديره(. –الضرر )أنواعه  -2

7 4 

 4 7 حاالت نفي عالقة السببية(. -عالقة السببية )نظريات السببية - 4

 3 4 جزاء املسئولية )التعويض  مفهومه وأنواعه وكيفية تقديره (. 

 4 7 غريه وطبيعته وسلطة احملكمة جتاهه(. الشرط اجلزائي )تعريفه ومتييزه عن

 4 7 أو التنفيذ العيين )شروطه ونطاقه ووسائل تنفيذه(.\التعويض العيين 

 4 7 وسائل تنفيذ التعويض العيين.

 تطبيقات املسئولية العقدية 

 مسئولية الطبيب.  -مسئولية احملامي   

4 3 

 44 73 االمجالي

 

   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -4

 دروس حماضرات 

 إضافية

 ا موع أ رى العملي معامل

 44  1   43 ساعات التدريس

 44  1   43 معتمدةساعات 

 

  الل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية ) اصة(. ساعات تعلم 4

 

 ها:تدريس اسرتاتيجياتوقياسها طرق واتساقها مع إلطار الوطين للمؤهالت وفقًا لللمقرر . خمرجات التعلم 3

 

 .اإلطار الوطين للمؤهالتاخلمسة الواردة يف جماالت خمرجات التعلم حيدد اجلدول التالي 
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نظر إىل الشرح ا)املناسبة يف جماالت التعلم حسب املطلوب لمقرر تكون قابلة للقياس لقم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم : أواًل

 .أسفل اجلدول(

 .أمولةومع خمرجات التعلم املالقياس طرق اليت تناسب و تتسق مع ضع اسرتاتيجيات التدريس  :نيانيًا

أن تتسق خمرجات تعلم املقرر بدقة، وجيب خمرجات التعلم وتقويم  اليت تساعد على قياسناسبة املقياس ضع طرق ال :نيالثًا

، مع مالحظة أنه ال يتطلب من كل لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواسرتاتيجيات تدريسقياسها املستهدفة وطرق 

 .من جماالت التعلم مقرر أن يتضمن خمرجات تعلم من كل جمال

 

 طرق القياس تدريس املقرر اسرتاتيجيات لمؤهالتوفقًا لإلطار الوطين ل خمرجات التعلم م

 املعرفة 1

يعرف ويلخص األحكام الفقهية اخلاصة  - 1-1

 باملسؤولية املدنية. 

يتعرف على أبرز الطرق النظامية إلثبات  -

 املسؤولية املدنية.

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب. -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 

1-2    

 املهارات اإلدراكية 2

 .مهارات االستماع - 2-1

  نازعة. لقدرة على التفكري وحتليل امليكتسب ا -

 ا.مونهفهم مضيفسرها ويو لنصوصايالحظ  -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 حق التقاضي املتعلقة باملسؤولية املدنية.مهارات  - 2-2

أحكام التقاضي القدرة على التفكري وحتليل  -

 للمسؤولية املدنية.

 القدرة على النقد، واالستدالل املنطقي. -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.
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 ؤولية س مل املالعالقات الشخصية ومهارات  3

 حيكم ويدير الشؤون املتعلقة املسؤولية املدنية. - 3-1

 مهارة احلوار وتداول الرأي.يكتسب   -

العمل يف جمموعات، والقدرة على يستطيع  -

 التناغم اإلجيابي مع اآلخرين.

 اآلراء والدفاع املنطقي والسليم عنها. تبيني  -

 على إدارة الوقت.يقدر   -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي   -

 والتعاوني.

استالم الواجبات على  -

نظام إدارة التعليم 

(blackboard.) 

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

-  

3-2    

  تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

 االستماع والتواصل.  - 4-1

 يشرح القضايا بشكٍل منطقي . -

 يعلل وحيلل األسباب اليت بنيت عليها األحكام. -

يستطيع استخدام شبكة اإلنرتنت للتوصل إىل  -

 كل ما هو جديد يف ختصصه.

 كيفية حل القضايا.يقدم األدلة املنطقية على  -

 

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب  -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

متابعة مشاركات  -

الطلبة من خالل 

اخلدمات اليت تقدمها 

 شبكة االنرتنت.

استخدام الربيد  -

االلكرتوني إلرسال حل 

 .الواجبات للمدرس

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 استخدام أسلوب - املسؤولية املدنية.شرح  - 4-2

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

القضايا  -

 العملية.

 حركية -هارات النفسامل 5

يشرح وحيلل القضايا املختصة باملسؤولية  - 5-1

 املدنية.

يقيم األدلة على كيفية حل املنازعات املتعلقة  -

 باملسؤولية املدنية.

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي 

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.
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القضايا  - والتعاوني.

 العملية.

والرتافع يف كل ما خيص املسؤولية  التحدث - 5-2

مؤثرة مع استعمال  شرعية ونظامية بلغة املدنية 

 التعبريات احلركية املناسبة.

على الثقة بأنفسهم من فرصة الطالب  يهييء -

 خالل اإلجابات اجلماعية.

حلقات نقاش متعددة، الكتساب الثقة إنشاء  -

 وتعلم العمل اجلماعي.

مهارات العمل ضمن الفريق من خالل  توظيف -

 عمل اجملموعات.

 

لقدوة /مقابلة التعلم با -

من خالل  حمكمني 

 احملاضرات.

التعلم التعاوني  -

 الصفي.

التعلم التعاوني غري  -

 الصفي

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب  -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 

  

 

  الل الفصل الدراسي:قياس ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

كتابة مقال، ا تبار، مشروع مجاعي، مثال: ) القياس ةمهم التقويم

  (شفهي، إ،  طابة، تقديم ا تبار

األسبوع 

 احملدد له

نسبته من التقويم 

 النهائي

7   
 

  

4  

 

  

4  

 

  

3  

 

  

2  

 

  

 :همدعماالرشاد األكاديي للطالب ود. 

 اخلاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديي وطاقم التدريس أعضاء هيلة التدريس ترتيبات إتاحة  -7

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد  الله أعضاء هيلة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  اقدمذكر ا)

 



27 

 

 . مصادر التعّلمـه

 :الكتب املقررة املطلوبة

 

 العربية، القاهرة . والدراسات البحوث اإلسالمي، على اخلفيف، معهد الفقه يف الضمان -

 م1930  التعاقدية، حسن اخلطيب، مطبعة احلداد، القاهرة واملسؤولية التقصريية املدنية املسؤولية نطاق -

 الفكر. دار اهلل،  فيض والقانون، فوزي الفقه بني التقصريية املسؤولية -

 القاهرة.  -العاملية الدراسات العربية السنهوري، معهد الرزاق عبد ، احلق مصادر -

 نظرية الضمان لياسني اخلطيب. -

 الفقهية. بابي الغصب والضمان يف كتب املذاهب -

 

 قائمة الكتب املطلوبة: .4

 :(وغريها والتقارير الدوريات. الكتب واملراجع املوصى باقتنائها )4 

 :مواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريهاواإللكرتونية  املواد. 4

 :واللوائه املهنية األسطوانات املدجمة، واملعايريو ياتمواد تعليمية أ رى مثل الربجم. أي 3

 

 

 :املطلوبةو. املرافق 

ة واملختربات )أي عدد املقاعد دا ل يدراسالقاعات المبا يف ذل  حجم من املرافق بّين متطلبات  املقرر الدراسي  

 :(، وغريهاالدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة قاعاتال

 (:وقاعات العرض، واملعامل، وغريها املختربات،و. املباني )قاعات احملاضرات، 7

 :وغريها( اللوحات الذكية والربجمياتو . مصادر احلاسب اآللي )أدوات عرض البيانات4

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذاحلاجة إىل جتهيزات خمربية  اصة،  مثل: مصادر أ رى )حددها-4

 

 يم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق

 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس :-7

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واسرتاتيجيات أ رى لتق. 4

 إجراءات تطوير التدريس :-4

مدرسني إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيه عينة من أعمال الطلبة بواسطة -3

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيه اال تبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أ رى(:
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 صف إجراءات التخطيا للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيا لتطويرها:-2

 

 ______________________________________________________:أستاذ املقرر سما

 

 ___________تاريخ استكمال التقرير:   _______________________________________التوقيع: 

 

 _________________________________________اسم أستاذ اخلربة امليدانية: 

 

 _________________________________________: منسق الربنامجاسم 

 

 _____________ستالم: االتاريخ  _______________________________________التوقيع: 
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 : توصيف مقرر دراسي2مرفق رقم 

 

 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية

 اهليلة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف مقرر 

 

 عمليات االئتمان املصريف
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 

 

              هـ 7341         :تاريخ التقرير                جامعة أم القرى                     ية:. اسم املؤسسة التعليم7

 : كلية الدراسات القضائية واألنظمة / قسم األنظمة.القسم /. الكلية4

 عامة عنه :أ(التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات 

 2224124 عمليات االئتمان املصريف /. اسم ورمز املقرر الدراسي: 7 .71

 4. عدد الساعات املعتمدة: 4 .71

 دكتوراه األنظمة الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي.  (أو الربامج). الربنامج 4 .79

 الربامج()يف حال وجود مقرر ا تياري عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بهذه 

 

 حسب اجلدول.. اسم عضو هيلة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي: 3 .42

 املستوى األول.. السنة أو املستوى األكاديي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 2 .47

 ال يوجد. . املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:3 .44

 يوجد.ال هذا املقرر )إن وجدت(: املتزامنة مع . املتطلبات 1 .44

 املقر الرئيسي بالعابدية. . موقع تقديم املقرر إن مل يكن دا ل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: 1 .43

 . منا الدراسة املتبع )ا رت كل ما ينطبق(:9

 

   النسبة؟                                                          قاعات احملاضرات التقليدية  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن طريق اإلنرتنتمدمج )تعليم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكرتوني        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 املراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أ رى   ه.     

 

 تعليقات:
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 :ب( األهداا

 

 . هدا املقرر الرئيس ؟7

 أهمية عمليات االئتمان املصريف يف احلياة التجارية. الطالب  يشرح 

 خطاب الضمان املصريف ودوره يف تنفيذ العمليات التجارية داخليا وخارجيا.الطالِب  يقيم 

 االعتماد العادي واملستندي وأطرافه وآثاره.الطالِب  يفحص 

  الثقة يف نفوس املتعاملني.حيلل الباحث عمليات االعتماد االلكرتوني وأهميته وآثاره ودوره يف بث 

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات  بإجياز أي  طا يتم تنفيذها لتطوير و سني  اذكر-4

  أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 ستخدمة يف النشرة التعريفية أو الدليل(. املطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة امل)مالحظة: ج( توصيف املقرر الدراسي 

 توصيف عام للمقرر:

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا:-7

ساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التدريس 

 4 7 تعريف االئتمان املصريف وأنواعه وأهميته.

 أوال  خطاب الضمان املصريف 

 صيغته –أهميته  –تعريف خطاب الضمان  –تعريف الضمان لغة وشرعا ونظاما 

7 4 

 4 7 إجراءات إصداره. –أنواعه 

 4 7 آثار خطاب الضمان املصريف.

 4 7 األحوال اليت جيوز للبنك فيها أن ميتنع عن الوفاء خبطاب الضمان.

 4 7 اإلجراءات القضائية خبصوص خطاب الضمان.

 4 7 احلكم الشرعي ألخذ األجر عليه. –أسباب انقضاء خطاب الضمان 

 ثانيا  عقد االعتماد العادي 

 تكوين عقد االعتماد العادي وآثاره وانقضائه

7 4 
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 ثالثا  االعتماد املستندي الورقي 

 خصائصه –طبيعته  –أنواعه  –تعريفه 

7 4 

 4 7 خطوات تنفيذ االعتماد املستندي.

 4 7 االعتماد املستندي.آثار 

 4 7 .ملستندياتطبيقات البنوك اإلسالمية لالعتماد 

 رابعا  االعتماد املستندي االلكرتوني.

 أهميته.  –تعريفه 

 دور البنوك اإللكرتونية يف تنفيذه أطرافه

7 4 

 4 7 آثاره وأسباب انقضائه.

 4 7 تطبيقات قضائية.

 44 73 االمجالي

 

   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -4

 دروس حماضرات 

 إضافية

 ا موع أ رى العملي معامل

 44  1   43 ساعات التدريس

 44  1   43 معتمدةساعات 

 

  الل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية ) اصة(. ساعات تعلم 4

 

 ها:تدريس اسرتاتيجياتوقياسها طرق واتساقها مع إلطار الوطين للمؤهالت وفقًا لللمقرر . خمرجات التعلم 3

 

 .اإلطار الوطين للمؤهالتاخلمسة الواردة يف جماالت خمرجات التعلم حيدد اجلدول التالي 

نظر إىل ا)املناسبة يف جماالت التعلم حسب املطلوب لمقرر تكون قابلة للقياس لقم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم : أواًل

 .الشرح أسفل اجلدول(

 .أمولةومع خمرجات التعلم املالقياس طرق اليت تناسب و تتسق مع ضع اسرتاتيجيات التدريس  :نيانيًا
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أن تتسق خمرجات تعلم بدقة، وجيب خمرجات التعلم وتقويم  اليت تساعد على قياسناسبة املقياس ضع طرق ال :نيالثًا

، مع مالحظة أنه ال لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة هارتاتيجيات تدريسواسقياسها املقرر املستهدفة وطرق 

 .من جماالت التعلم يتطلب من كل مقرر أن يتضمن خمرجات تعلم من كل جمال

 

 طرق القياس تدريس املقرر اسرتاتيجيات لمؤهالتوفقًا لإلطار الوطين ل خمرجات التعلم م

 املعرفة 1

يعرف ويلخص األحكام الفقهية اخلاصة  - 1-1

 بعمليات االئتمان املصريف. 

يتعرف على أبرز الطرق النظامية إلثبات  -

 عمليات االئتمان املصريف.

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب. -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

1-2    

 املهارات اإلدراكية 2

 .مهارات االستماع - 2-1

  نازعة. لقدرة على التفكري وحتليل امليكتسب ا -

 ا.مونهفهم مضيفسرها ويو لنصوصايالحظ  -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 عمليات االئتمان املصريف.مهارات  - 2-2

أحكام التقاضي القدرة على التفكري وحتليل  -

 لالئتمان املصريف.

 القدرة على النقد، واالستدالل املنطقي. -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 ؤولية س مل املالعالقات الشخصية ومهارات  3

حيكم ويدير شؤون منازعات عمليات االئتمان  - 3-1

 املصريف.

 مهارة احلوار وتداول الرأي.يكتسب   -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -
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العمل يف جمموعات، والقدرة على يستطيع  -

 التناغم اإلجيابي مع اآلخرين.

 والدفاع املنطقي والسليم عنها.تبين اآلراء ي  -

 على إدارة الوقت.يقدر   -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي   -

 والتعاوني.

استالم الواجبات على  -

نظام إدارة التعليم 

(blackboard.) 

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

-  

3-2    

  تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

 االستماع والتواصل.  - 4-1

 يشرح القضايا بشكٍل منطقي . -

 يعلل وحيلل األسباب اليت بنيت عليها األحكام. -

يستطيع استخدام شبكة اإلنرتنت للتوصل إىل  -

 كل ما هو جديد يف ختصصه.

 القضايا.يقدم األدلة املنطقية على كيفية حل  -

 

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب  -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

متابعة مشاركات  -

الطلبة من خالل 

اخلدمات اليت تقدمها 

 شبكة االنرتنت.

استخدام الربيد  -

االلكرتوني إلرسال حل 

 .الواجبات للمدرس

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 استخدام أسلوب - االئتمان املصريف.إدارة عمليات  - 4-2

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

القضايا  -

 العملية.

 حركية -هارات النفسامل 5

يشرح وحيلل القضايا املختصة بعمليات  - 5-1

 االئتمان املصريف.

قيم األدلة على كيفية حل منازعات االئتمان  -

 املصريف.

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

والرتافع يف كل ما خيص عمليات  التحدث - 5-2

مؤثرة  شرعية ونظامية بلغة االئتمان املصريف 

لقدوة /مقابلة التعلم با -

من خالل  حمكمني 

االختبارات  -

 التحريرية
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 مع استعمال التعبريات احلركية املناسبة.

من على الثقة بأنفسهم فرصة الطالب  يهييء -

 خالل اإلجابات اجلماعية.

حلقات نقاش متعددة، الكتساب الثقة إنشاء  -

 وتعلم العمل اجلماعي.

مهارات العمل ضمن الفريق من خالل  توظيف -

 عمل اجملموعات.

 

 احملاضرات.

التعلم التعاوني  -

 الصفي.

التعلم التعاوني غري  -

 الصفي

 واملناقشة.احلوار  -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب  -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 

  

 

 

  الل الفصل الدراسي:قياس ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

كتابة مقال، ا تبار، مشروع مجاعي، مثال: ) القياس ةمهم التقويم

  ( طابة، تقديم شفهي، إ، ا تبار

األسبوع 

 احملدد له

نسبته من التقويم 

 النهائي

7   
 

  

4  

 

  

4  

 

  

3  

 

  

2  

 

  

 :همدعماالرشاد األكاديي للطالب ود. 

 اخلاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديي وطاقم التدريس أعضاء هيلة التدريس ترتيبات إتاحة  -7

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد  الله أعضاء هيلة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  اقدمذكر ا)

 . مصادر التعّلمـه

 :الكتب املقررة املطلوبة

 حممد حسن اجلرب، العقوُد الّتجاريَُّة وعمليَّاُت البنوِك يف اململكِة العربيَِّة السعوديَِّة. 

  كامل الوادي، دار الثقافة للنشر والتوزيع.وخطابات الضمان والقوانني املنظمة هلا املستندية االعتمادات ، ، 
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 2773، دار النهضة العربية، علي مجال الدين عوض، خطابات الضمان املصرفية  

  ة،عبد اجمليد عّبود، نظاُم البنوِك يف اململكِة العربيَِّة السعوديَِّة. 

 وبيمسيحة القلي، العقوُد الّتجاريَُّة. 

 قائمة الكتب املطلوبة: .3

 :(وغريها والتقارير الدوريات. الكتب واملراجع املوصى باقتنائها )4 

 :مواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريهاواإللكرتونية  املواد. 4

 :واللوائه املهنية األسطوانات املدجمة، واملعايريو ياتمواد تعليمية أ رى مثل الربجم. أي 3

 

 

 :املطلوبةو. املرافق 

ة واملختربات )أي عدد املقاعد دا ل يدراسالقاعات المبا يف ذل  حجم من املرافق بّين متطلبات  املقرر الدراسي  

 :(، وغريهاالدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة قاعاتال

 (:وقاعات العرض، واملعامل، وغريها املختربات،و. املباني )قاعات احملاضرات، 7

 :وغريها( اللوحات الذكية والربجمياتو . مصادر احلاسب اآللي )أدوات عرض البيانات4

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذاحلاجة إىل جتهيزات خمربية  اصة،  مثل: مصادر أ رى )حددها-4

 

 يم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق

 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس :-7

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واسرتاتيجيات أ رى لتق. 4

 إجراءات تطوير التدريس :-4

مدرسني إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيه عينة من أعمال الطلبة بواسطة -3

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيه اال تبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أ رى(:

 صف إجراءات التخطيا للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيا لتطويرها:-2

 ______________________________________________________:أستاذ املقرر سما

 ___________تاريخ استكمال التقرير:   _______________________________________التوقيع: 

 _________________________________________اسم أستاذ اخلربة امليدانية: 

 _________________________________________: منسق الربنامجاسم 

 _____________ستالم: االتاريخ  _______________________________________التوقيع: 
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 : توصيف مقرر دراسي2مرفق رقم 

 

 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية

 اهليلة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف مقرر 

 

 الشرعية اإلجرائية اجلنائية
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 

 

              هـ 7341         :تاريخ التقرير                جامعة أم القرى                     ية:. اسم املؤسسة التعليم7

 : كلية الدراسات القضائية واألنظمة / قسم األنظمة.القسم /. الكلية4

 عامة عنه : أ(التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات

 2224124الشرعية اإلجرائية اجلنائية / . اسم ورمز املقرر الدراسي: 7 .42

 4. عدد الساعات املعتمدة: 4 .43

 دكتوراه األنظمة. الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي.  (أو الربامج). الربنامج 4 .41

 بهذه الربامج()يف حال وجود مقرر ا تياري عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة 

 حسب اجلدول. . اسم عضو هيلة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي: 3 .41

 املستوى األول. . السنة أو املستوى األكاديي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 2 .49

 ال يوجد. . املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:3 .42

 ال يوجد. هذا املقرر )إن وجدت(: املتزامنة مع . املتطلبات 1 .47

 املقر الرئيسي بالعابدية. . موقع تقديم املقرر إن مل يكن دا ل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: 1 .44

 . منا الدراسة املتبع )ا رت كل ما ينطبق(:9

 

   النسبة؟                                                          قاعات احملاضرات التقليدية  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن طريق اإلنرتنتمدمج )تعليم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكرتوني        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 املراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أ رى   ه.     

 

 تعليقات:
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 :ب( األهداا

 . هدا املقرر الرئيس ؟7

 ركانها.أشرعية اإلجرائية وخصائصها ولل باحثتعريف ال -

 .الطالب كيفية املوازنة بني احلرية الضرورية وبني مصلحة اجملتمع وحق الروية والعقبات يشرح -

 الطالب للضمانات اليت جيب توافرها يف مرحلة التحقيق واالستدالل. ليلحت -

 تطوير الشرعية اإلجرائية يف اململكة ومدى موافقة ذلك للشريعة اإلسالمية. احثالب يظهر -

 

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات  بإجياز أي  طا يتم تنفيذها لتطوير و سني  اذكر-4

  اسة(.  أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدر

 

 ستخدمة يف النشرة التعريفية أو الدليل(. املطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة امل)مالحظة: ج( توصيف املقرر الدراسي 

 توصيف عام للمقرر:

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا:-7

ساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التدريس 

 4 7 الشرعية اإلجرائية ، مفهومها ، خصائصها. 

 أدوار الشرعية اإلجرائية فقًها ونظاًما. 

 الشرعية اإلجرائية يف اململكة العربية السعودية.

7 4 

 األصل براءة املتهم. -أركان الشرعية اإلجرائية فقًها ونظاًما  

 استبعاد املادة املتحصلة بوسائل غري مشروعة.

7 4 

األساس املوضوعي للشرعية اإلجرائية،  -الشرعية اإلجرائية فقًها ونظاًما  أسس 

 واألساس الشكلي للشرعية اإلجرائية.

7 4 

املوازنة بني احلقوق واحلريات الفردية وبني مصلحة اجملتمع وحق الدولة يف العقاب 

 فقًها ونظاًما. 

يف مرحلة االستدالل  مظاهر املوازنة بني احلرية الشخصية وحق الدولة يف العقاب

7 4 
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 والتحقيق.

 أهمية ضمانات احلرية الشخصية يف مرحلة االستدالل .

 تقييد عضو الضبط اجلنائي حبدود اختصاصه.

امتداد االختصاص اجلنائي يف مرحلة مطاردة اجلناة ويف مرحلة الظرف االضطراري 

 واالستعجال.

 تقييد رجال الضبط اجلنائي بنطاق السلطة املخولة هلم يف التحقيق 

 التقيد بالوسائل املشروعة يف البحث والتحري. 

 التقيد بالنسبة لألشخاص.

7 4 

 ضمانات إجراءات التحقيق واالستدالل فقًها ونظاًما.

 ضمان حق املشتبه فيه يف التنقل عند التحفظ عليه.

 

7 4 

 وضرورة احلد من االستيقاف. شروط االستيقاف

 عدم جواز تفتيش املشتبه فيه عند اإلستيقاف.

7 4 

 ضمانات احلق يف حرمة احلياة اخلاصة فقًها ونظاًما.

عدم جواز اختاذ االجراءات احلساسة للحياة اخلاصة ) التجسس ، التنصت على 

 املكاملات اهلاتفية ، تسجيل األحاديث اخلاصة(.

7 4 

 باالستعانة مبحامي يف مرحلة التحقيق. حق املشتبه فيه

 اختالف اآلراء يف األخذ بهذا احلق.

 اهتمام املؤمترات الدولية حبق الدفاع يف مرحلة التحقيق واالستدالل.

 ضمان احلق يف سالمة اجلسم، وشرط التأثري على اإلرادة احلرة.

7 4 

 الضبط.رقابة احملقق على رجال  -رقابة احملقق فقًها ونظاًما   

 إحالة حماضر مجع االستدالل إىل سلطة التحقيق.

 سلطة هيئة التحقيق يف حمضر مجع االستدالالت 

7 4 

 4 7 بطالن الدليل املستمد من إجراءات باطلة يف الشريعة والنظام.
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 استثناء دليل الرباءة واملعيار الذي يؤخذ به.

 اًما.مسؤولية الدولة يف أعمال الضبطية اجلنائية فقًها ونظ

 أساس مسؤولية الدولة ) اخلطأ والضرر وعالقة السببية(.

4 3 

 44 73 االمجالي

 

   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -4

 دروس حماضرات 

 إضافية

 ا موع أ رى العملي معامل

 44  1   43 ساعات التدريس

 44  1   43 معتمدةساعات 

 

  الل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية ) اصة(. ساعات تعلم 4

 

 ها:تدريس اسرتاتيجياتوقياسها طرق واتساقها مع إلطار الوطين للمؤهالت للمقرر وفقًا ل. خمرجات التعلم 3

 .اإلطار الوطين للمؤهالتاخلمسة الواردة يف جماالت خمرجات التعلم حيدد اجلدول التالي 

نظر إىل ا)املناسبة يف جماالت التعلم حسب املطلوب لمقرر تكون قابلة للقياس لقم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم : أواًل

 .الشرح أسفل اجلدول(

 .أمولةومع خمرجات التعلم املالقياس طرق اليت تناسب و تتسق مع ضع اسرتاتيجيات التدريس  :نيانيًا

أن تتسق خمرجات تعلم بدقة، وجيب خمرجات التعلم وتقويم  على قياساليت تساعد ناسبة املقياس ضع طرق ال :نيالثًا

، مع مالحظة أنه ال لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواسرتاتيجيات تدريسقياسها املقرر املستهدفة وطرق 

 .من جماالت التعلم يتطلب من كل مقرر أن يتضمن خمرجات تعلم من كل جمال

 

  



42 

 

 طرق القياس تدريس املقرر اسرتاتيجيات لمؤهالتلإلطار الوطين ل وفقًا خمرجات التعلم م

 املعرفة 1

يعرف ويلخص األحكام الفقهية اخلاصة  - 1-1

 بالشرعية اإلجرائية. 

يتعرف على أبرز الطرق النظامية إلثبات  -

 الشرعية اإلجرائية.

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب. -

اجلماعي التعليم  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

1-2    

 املهارات اإلدراكية 2

 .مهارات االستماع - 2-1

  نازعة. لقدرة على التفكري وحتليل امليكتسب ا -

 ا.مونهفهم مضيفسرها ويو لنصوصايالحظ  -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 الشرعية اإلجرائية.مهارات  - 2-2

أحكام التقاضي القدرة على التفكري وحتليل  -

 للشرعية اإلجرائية.

 القدرة على النقد، واالستدالل املنطقي. -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 ؤولية س مل املالعالقات الشخصية ومهارات  3

حيكم ويدير شؤون منازعات املتعلقة بالشرعية  - 3-1

 اإلجرائية.

 مهارة احلوار وتداول الرأي.يكتسب   -

العمل يف جمموعات، والقدرة على يستطيع  -

 التناغم اإلجيابي مع اآلخرين.

 تبين اآلراء والدفاع املنطقي والسليم عنها.ي  -

 على إدارة الوقت.يقدر   -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي   -

 والتعاوني.

استالم الواجبات على  -

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

-  
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نظام إدارة التعليم 

(blackboard.) 

3-2    

  تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

 االستماع والتواصل.  - 4-1

 يشرح القضايا بشكٍل منطقي . -

 يعلل وحيلل األسباب اليت بنيت عليها األحكام. -

اإلنرتنت للتوصل إىل يستطيع استخدام شبكة  -

 كل ما هو جديد يف ختصصه.

 يقدم األدلة املنطقية على كيفية حل القضايا. -

 

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب  -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

متابعة مشاركات  -

الطلبة من خالل 

اخلدمات اليت تقدمها 

 شبكة االنرتنت.

استخدام الربيد  -

إلرسال حل االلكرتوني 

 .الواجبات للمدرس

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 استخدام أسلوب - حتليل الشرعية اإلجرائية. - 4-2

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

القضايا  -

 العملية.

 حركية -هارات النفسامل 5

يشرح وحيلل القضايا املختصة بالشرعية  - 5-1

 اإلجرائية.

املنازعات املتعلقة قيم األدلة على كيفية حل  -

 بالشرعية اإلجرائية.

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

والرتافع يف كل ما خيص الشرعية  التحدث - 5-2

مؤثرة مع  شرعية ونظامية بلغة اإلجرائية 

 استعمال التعبريات احلركية املناسبة.

على الثقة بأنفسهم من فرصة الطالب  يهييء -

 خالل اإلجابات اجلماعية.

حلقات نقاش متعددة، الكتساب الثقة إنشاء  -

لقدوة /مقابلة التعلم با -

من خالل  حمكمني 

 احملاضرات.

التعلم التعاوني  -

 الصفي.

التعلم التعاوني غري  -

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.
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 وتعلم العمل اجلماعي.

مهارات العمل ضمن الفريق من خالل  توظيف -

 عمل اجملموعات.

 

 الصفي

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب  -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

 

  

 

 

 الدراسي: الل الفصل قياس ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

كتابة مقال، ا تبار، مشروع مجاعي، مثال: ) القياس ةمهم التقويم

  (،  طابة، تقديم شفهي، إا تبار

األسبوع 

 احملدد له

نسبته من التقويم 

 النهائي

7   
 

  

4  

 

  

4  

 

  

3  

 

  

2  

 

  

 :همدعماالرشاد األكاديي للطالب ود. 

 اخلاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديي وطاقم التدريس أعضاء هيلة التدريس ترتيبات إتاحة  -7

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد  الله أعضاء هيلة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  اقدمذكر ا)

 . مصادر التعّلمـه

 :الكتب املقررة املطلوبة

 .أمحد فتحي سرور، الشرعية اإلجرائية واإلجراءات اجلنائية -

 .عبداهلل مرعي القحطاني، اإلجراءات اجلنائية يف اململكةتطور  -

 .أمحد فيت سرور، نظرية البطالن يف اإلجراءات اجلنائية -

 .يفعبدالفتاح حممد الصي، حق الدولة يف العقاب -

 نظام اإلجراءات اجلزائية السعودية. -
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 الئحة التنفيذية لنظام االجراءات اجلزائية السعودي.ال -

 اإلقرار ، القضاء، الدعاوى والبينات يف كتب املذاهب الفقهية.أبواب الشهادات،  -

 قائمة الكتب املطلوبة: .2

 :(وغريها والتقارير الدوريات. الكتب واملراجع املوصى باقتنائها )4 

 :مواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريهاواإللكرتونية  املواد. 4

 :واللوائه املهنية األسطوانات املدجمة، واملعايريو اتيمواد تعليمية أ رى مثل الربجم. أي 3

 

 :املطلوبةو. املرافق 

ة واملختربات )أي عدد املقاعد دا ل يدراسالقاعات المبا يف ذل  حجم من املرافق بّين متطلبات  املقرر الدراسي  

 :(، وغريهاالدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة قاعاتال

 (:وقاعات العرض، واملعامل، وغريها املختربات،و. املباني )قاعات احملاضرات، 7

 :وغريها( اللوحات الذكية والربجمياتو . مصادر احلاسب اآللي )أدوات عرض البيانات4

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذاحلاجة إىل جتهيزات خمربية  اصة،  مثل: مصادر أ رى )حددها-4

 

 يم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق

 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس :-7

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واسرتاتيجيات أ رى لتق. 4

 إجراءات تطوير التدريس :-4

تدقيق تصحيه عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: -3

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيه اال تبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أ رى(:

 صف إجراءات التخطيا للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيا لتطويرها:-2

 

 ______________________________________________________:أستاذ املقرر سما

 ___________تاريخ استكمال التقرير:   _______________________________________التوقيع: 

 _________________________________________اسم أستاذ اخلربة امليدانية: 

 _________________________________________: منسق الربنامجاسم 

 _____________ستالم: االتاريخ  _______________________________________التوقيع: 
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 : توصيف مقرر دراسي2مرفق رقم 

 

 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية

 اهليلة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف مقرر 

 

 نظرية القرارات اإلدارية
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 

 

              هـ 7341         :تاريخ التقرير                جامعة أم القرى                     ية:. اسم املؤسسة التعليم7

 : كلية الدراسات القضائية واألنظمة / قسم األنظمة.القسم /. الكلية4

 عنه :أ(التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة 

 2224123نظرية القرارات اإلدارية /  . اسم ورمز املقرر الدراسي: 7 .44

 4. عدد الساعات املعتمدة: 4 .43

 دكتوراه األنظمة. الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي.  (أو الربامج). الربنامج 4 .42

 الربامج()يف حال وجود مقرر ا تياري عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بهذه 

 حسب اجلدول. . اسم عضو هيلة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي: 3 .43

 املستوى األول. . السنة أو املستوى األكاديي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 2 .41

 ال يوجد. . املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:3 .41

 يوجد. ال هذا املقرر )إن وجدت(: املتزامنة مع . املتطلبات 1 .49

 املقر الرئيسي بالعابدية. . موقع تقديم املقرر إن مل يكن دا ل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: 1 .32

 . منا الدراسة املتبع )ا رت كل ما ينطبق(:9

   النسبة؟                                                          قاعات احملاضرات التقليدية  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن طريق اإلنرتنتمدمج )تعليم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكرتوني        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 املراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أ رى   ه.     

 تعليقات:
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 :ب( األهداا

 . هدا املقرر الرئيس ؟7

 اإلدارية.صل نظرية القرارات ألالطالب  ليلحت -

 الكشف عن املعايري الالزمة لتمييز القرار اإلداري عن سائر أعمال الدولة القانونية. -

 خضوعه لرقابة القضاء ومن حيث اآلثار املرتتبة عليها. أنواع القرارات اإلدارية وذلك من حيث  شرح -

 رة.الئمة القرارات اإلدارية يف نطاق السلطة التقديرية لإلدامفكرة لالطالب  إظهار -

 بيان مسؤولية جهة اإلدارة عن القرارات اإلدارية اليت تصدرها. -

 .يوان املظامل )القضاء اإلداري ( لتطبيقات القضائية لنظرية القرارات اإلدارية يف قضاء دل يفحص الباحث -

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات  بإجياز أي  طا يتم تنفيذها لتطوير و سني  اذكر-4

  أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 ستخدمة يف النشرة التعريفية أو الدليل(. املطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة امل)مالحظة: ج( توصيف املقرر الدراسي 

 توصيف عام للمقرر:

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا:-7

ساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التدريس 

 ماهية القرار االداري ، تعريفه وبيان خصائصه.

 معايري متييز القرار االداري عن سائر اعمال الدولة.

 املعيار املوضوعي .  -املعيار الشكلي  

7 4 

التمييز بني القرار االداري والعمل التنظيمي ،التمييز بني القرار االداري والعمل 

 القضائي 

 التمييز بني القرارات االدارية والتدابري الداخلية واملنشورات والتعاميم.

7 4 

 انواع القرارات االدارية .

قابة من حيث رقابة القضاء ) قرارات ختضع لرقابة القضاء ، قرارات ال ختضع لر

 القضاء (

7 4 
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 نظرية اعمال السيادة .   

من حيث االثار املرتتبة عليها ) قرارات منشئة ، قرارات كاشفة ( والقرارات الفردية 

 والقرارات التنظيمية.

 4 7 د جمال كل منهما ، انواع اللوائحالتمييز بني القرارات االدارية والالئحة .  ) حتدي

 4 7 املنفردة لإلدارة، والقرار االداري املستمر.القرارات االدارية واالرادة 

 4 7 القرار االداري السليب والقرار االداري الضمين والقرار االداري املنعدم.

 4 7 ركن السبب. -القرارات االدارية السلبية نظاما   ركن االختصاص 

 4 7 ركن الغاية. -ركن احملل  -ركن الشكل 

 3 4 االدارية يف نطاق السلطة التقديرية لإلدارة . الرقابة علي مالئمة القرارات

 القرار االداري بني االصدار والنشر 

 العلم اليقيين واثره علي نفاذ القرارات االدارية 

7 4 

 4 7 سحب القرار االداري.

 مسئولية االدارة عن القرارات االدارية. 

 امام االعباء العامة. املسئولية علي اساس الثقة ، املسئولية علي أساس املساواة

7 4 

 3 4 تطبيقات قضائية.

 44 73 اإلمجالي

 

   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -4

 دروس حماضرات 

 إضافية

 ا موع أ رى العملي معامل

 44  1   43 ساعات التدريس

 44  1   43 معتمدةساعات 

 

  الل األسبوع؟يقوم بها الطالب  ) اصة( إضافية. ساعات تعلم 4
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 ها:تدريس اسرتاتيجياتوقياسها طرق واتساقها مع إلطار الوطين للمؤهالت للمقرر وفقًا ل. خمرجات التعلم 3

 .اإلطار الوطين للمؤهالتاخلمسة الواردة يف جماالت خمرجات التعلم حيدد اجلدول التالي 

نظر إىل ا)املناسبة يف جماالت التعلم حسب املطلوب لمقرر تكون قابلة للقياس لقم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم : أواًل

 .الشرح أسفل اجلدول(

 .أمولةومع خمرجات التعلم املالقياس طرق اليت تناسب و تتسق مع ضع اسرتاتيجيات التدريس  :نيانيًا

أن تتسق خمرجات تعلم بدقة، وجيب خمرجات التعلم وتقويم  اليت تساعد على قياسناسبة املقياس ضع طرق ال :نيالثًا

، مع مالحظة أنه ال لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواسرتاتيجيات تدريسقياسها املقرر املستهدفة وطرق 

 .من جماالت التعلم يتطلب من كل مقرر أن يتضمن خمرجات تعلم من كل جمال

 

 طرق القياس تدريس املقرر اسرتاتيجيات لمؤهالتوفقًا لإلطار الوطين ل خمرجات التعلم م

 املعرفة 1

يعرف ويلخص األحكام الفقهية اخلاصة  - 1-1

 بالقرارات اإلدارية. 

يتعرف على أبرز الطرق النظامية املتعلقة  -

 بالقرارات اإلدارية.

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب. -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 

 املهارات اإلدراكية 2

 .مهارات االستماع - 2-1

  نازعة. لقدرة على التفكري وحتليل امليكتسب ا -

 ا.مونهفهم مضيفسرها ويو لنصوصايالحظ  -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

اجلماعي التعليم  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.
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 حق التقاضي يف القرارات اإلدارية.مهارات  - 2-2

أحكام التقاضي القدرة على التفكري وحتليل  -

 للقرارات اإلدارية.

 القدرة على النقد، واالستدالل املنطقي. -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 ؤولية س مل املالعالقات الشخصية ومهارات  3

 حيكم ويدير شؤون منازعات القرارات اإلدارية. - 3-1

 مهارة احلوار وتداول الرأي.يكتسب   -

جمموعات، والقدرة على العمل يف يستطيع  -

 التناغم اإلجيابي مع اآلخرين.

 تبين اآلراء والدفاع املنطقي والسليم عنها.ي  -

 على إدارة الوقت.يقدر   -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي   -

 والتعاوني.

استالم الواجبات على  -

نظام إدارة التعليم 

(blackboard.) 

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

-  

3-2    

  تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

 االستماع والتواصل.  - 4-1

 يشرح القضايا بشكٍل منطقي . -

 يعلل وحيلل األسباب اليت بنيت عليها األحكام. -

للتوصل إىل يستطيع استخدام شبكة اإلنرتنت  -

 كل ما هو جديد يف ختصصه.

 يقدم األدلة املنطقية على كيفية حل القضايا. -

 

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب  -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

متابعة مشاركات  -

الطلبة من خالل 

اخلدمات اليت تقدمها 

 شبكة االنرتنت.

استخدام الربيد  -

االلكرتوني إلرسال حل 

 .الواجبات للمدرس

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

القضايا  - استخدام أسلوب - إدارة القرارات اإلدارية. - 4-2
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التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

 العملية.

 حركية -هارات النفسامل 5

يشرح وحيلل القضايا املختصة بالقرارات  - 5-1

 اإلدارية.

 اإلدارية.قيم األدلة على كيفية حل املنازعات  -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

والرتافع يف كل ما خيص القرارات  التحدث - 5-2

مؤثرة مع  شرعية ونظامية بلغة اإلدارية 

 استعمال التعبريات احلركية املناسبة.

على الثقة بأنفسهم من فرصة الطالب  يهييء -

 خالل اإلجابات اجلماعية.

حلقات نقاش متعددة، الكتساب الثقة إنشاء  -

 وتعلم العمل اجلماعي.

مهارات العمل ضمن الفريق من خالل  توظيف -

 عمل اجملموعات.

 

لقدوة /مقابلة التعلم با -

من خالل  حمكمني 

 احملاضرات.

التعلم التعاوني  -

 الصفي.

التعلم التعاوني غري  -

 الصفي

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب  -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 

  
 

  الل الفصل الدراسي:قياس ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

ا تبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، مثال: ) القياس ةمهم التقويم

  (،  طابة، تقديم شفهي، إا تبار

األسبوع 

 احملدد له

نسبته من التقويم 

 النهائي

7   
 

  

4  

 

  

4  

 

  

3  
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2  

 

  

 :همدعماالرشاد األكاديي للطالب ود. 

 لكل طالباخلاص لالستشارات واإلرشاد األكاديي وطاقم التدريس أعضاء هيلة التدريس ترتيبات إتاحة  -7

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد  الله أعضاء هيلة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  اقدمذكر ا)

 . مصادر التعّلمـه

 :الكتب املقررة املطلوبة

مركز البحوث، معهد اإلدارة العامة،  ،القرارات اإلدارية وتطبيقاتها يف اململكة، فؤاد حممد موسى عبدالكريم -

 الرياض، السعودية.

 .1994ط  دار النهضة العربية  ،القرار اإلداري ، حممود حممد حافظ، -

 م.1907التعاقدية، أنور رسالن، دار الكتاب اجلامعي جامعة القاهرة ط  عن أعماهلا غريسؤولية الدولة م -

 م.1999عمان ط  ة،دار الثقاف ،ره الزغيبالقرار اإلداري بني النظرية والتطبيق، خالد مسا -

 هـ.1377مطبعة جامعة امللك سعود ط  ،القانون اإلداري السعودي، خالد خليل هيكل -

 هـ.1493، معهد اإلدارة العامة ،دروس يف القانون اإلداري، عبدالفتاح حسن -

 علي شفيق على صاحل.، الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة -

 م.2773 ة،دار النهضة العربي ،حممد أنس قاسم جعفر القرارات اإلدارية ، -

 .هـ 1313 ،معهد اإلدارة العامة ،القرارات اإلدارية يف اململكة، حممد عبدالعال السناري -

 مطبعة كلية احلقوق جامعة القاهرة. ،حممد ماهر ابو العنني، ضوابط مشروعية القرارات اإلدارية -

 قائمة الكتب املطلوبة: .3

 :(وغريها والتقارير الدوريات. الكتب واملراجع املوصى باقتنائها )4 

 :مواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريهاواإللكرتونية  املواد. 4

 :واللوائه املهنية األسطوانات املدجمة، واملعايريو ياتمواد تعليمية أ رى مثل الربجم. أي 3

 

 

 :املطلوبةو. املرافق 

ة واملختربات )أي عدد املقاعد دا ل يدراسالقاعات المبا يف ذل  حجم من املرافق بّين متطلبات  املقرر الدراسي  

 :(، وغريهاالدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة قاعاتال
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 (:وقاعات العرض، واملعامل، وغريها املختربات،و. املباني )قاعات احملاضرات، 7

 :وغريها( اللوحات الذكية والربجمياتو مصادر احلاسب اآللي )أدوات عرض البيانات. 4

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذاحلاجة إىل جتهيزات خمربية  اصة،  مثل: مصادر أ رى )حددها-4

 

 يم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق

 

 الطالب خبصوص فعالية التدريس :اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من -7

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واسرتاتيجيات أ رى لتق. 

 إجراءات تطوير التدريس :-4

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيه عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني -3

 اال تبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أ رى(:مستقلني، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيه 

 

 صف إجراءات التخطيا للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيا لتطويرها:-2

 

 ______________________________________________________:أستاذ املقرر سما

 

 ___________تاريخ استكمال التقرير:   _______________________________________التوقيع: 

 

 _________________________________________اسم أستاذ اخلربة امليدانية: 

 

 _________________________________________: منسق الربنامجاسم 

 

 _____________ستالم: االتاريخ  _______________________________________التوقيع: 
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  رفصل  رثجمي 

 عدد الساعات رمز املقرر املادة م

 2 3372073 نظرية البطالن يف املعامالت وتطبيقاتها 1

 2 3372073 البيوع البحرية 2

 2 3372070  األحكام القضائية  4

 2 3372070 القانون الدولي للبحار 3

 2 3372079 امللكية الفكريةمحاية  3

 17  ( 3عدد املواد ) 

 ساعة 27عدد الساعات  (17إمجالي املواد ) 
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 : توصيف مقرر دراسي2مرفق رقم 

 

 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية

 اهليلة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف مقرر 
 وتطبيقاتهانظرية البطالن يف املعامالت 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 

                 :تاريخ التقرير                                                         : جامعة أم القرى. اسم املؤسسة التعليمية7

   

 : الدراسات القضائية واألنظمة/ قسم األنظمةالقسم /. الكلية4

 

 باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :أ(التعريف 

 2224122نظرية البطالن يف املعامالت وتطبيقاتها  . اسم ورمز املقرر الدراسي: 7 .37

 ساعتان . عدد الساعات املعتمدة: 4 .34

 الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي.  (أو الربامج). الربنامج 4 .34

 بداًل من إعداد قائمة بهذه الربامج()يف حال وجود مقرر ا تياري عام يف عدة برامج، بّين هذا 

 دكتوراه يف األنظمة 

 حسب اجلدول . اسم عضو هيلة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي: 3 .33

 

 الفصل الثاني . السنة أو املستوى األكاديي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 2 .32

 ال يوجد  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:3 .33

 ال يوجد  هذا املقرر )إن وجدت(: املتزامنة مع . املتطلبات 1 .31

 العابدية . موقع تقديم املقرر إن مل يكن دا ل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: 1 .31

 . منا الدراسة املتبع )ا رت كل ما ينطبق(:9

 

   النسبة؟                                                          قاعات احملاضرات التقليدية  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن طريق اإلنرتنتمدمج )تعليم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكرتوني        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 املراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أ رى   ه.     

 تعليقات:

 

 

 :ب( األهداا
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 املقرر الرئيس ؟. هدا 

 

 .البطالن معنى يف الطالب يدقق أن -

 .والفسخ البطالن بني الفرق معرفة على الطالب يتدرب أن -

 .واإلنهاء البطالن بني الفرق معرفة على الطالب يتدرب أن -

 .واالنعدام البطالن بني الفرق معرفة على الطالب يتدرب أن -

 .والنقص البطالن بني التمييز على الطالب يتدرب أن -

 .املعامالت يف بالبطالن اخلّاَصة السعودية األنظمة الطالب حيلل أن -

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات  بإجياز أي  طا يتم تنفيذها لتطوير و سني  اذكر-4

  جمال الدراسة(.   أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف

 الربنامج طور اإلنشاء

 ستخدمة يف النشرة التعريفية أو الدليل(. املطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة امل)مالحظة: ج( توصيف املقرر الدراسي 

 توصيف عام للمقرر:

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا:-7

ساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التدريس 

 بطالن ا ملعامالت ويدرس حتته املوضوعات اآلتية     •

 .معنى البطالن لغة واصطالحًا 

 .أسباب البطالن 

 .طروء البطالن على املعاملة، ووجوده معها 

7 4 

 4 7 القيود االجرائية واملوضوعية للبطالن يف املعامالت.

 أسباب بطالن العقود  

  املقامرة.عقود  -عقود الربا   -العقد على احملرم 

7 4 

 تابع أسباب بطالن العقود  

 .الغرر يف العقود 

 .اجلهالة يف العقود 

7 4 
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 .اجتماع املفسدات مبطل للعقود 

 أسباب بطالن عقد النكاح خاصة  

 .نكاح احملرمة 

 .نكاح املعتدة 

 .تأقيت النكاح وأثره على بطالن النكاح 

 .التفريق بني باطل النكاح وفاسده 

7 4 

 4 7 املوقوفة وصلتها بالبطالن.العقود 

 أنواع البطالن وأحكامها  

 .البطالن املطلق وحكمه 

 .البطالن النسيب وحكمه 

7 4 

 البطالن وما يقرتب منه    

 .البطالن والفسخ 

 .البطالن واالنعدام 

 .البطالن واالنهاء 

7 4 

 تابع البطالن وما يقرتب منه  

 .البطالن والفساد 

 .البطالن والنقص 

 املوجود والطارئ. العيب 

7 4 

 تصحيح العقد املعيب  

 .إمكانية تصحيح العقد املعيب 

 .إمكانية تصحيح العقد الباطل 

 .إمكانية تصحيح العقد الفاسد 

7 4 

 3 4 آثار البطالن
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 4 7 عقود باطلة.

 4 7 عقود فاسدة.

 3 4 األنظمة السعودية.يف البطالن تطبيقات على 

 44 73 االمجالي 

 

   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -4

 دروس حماضرات 

 إضافية

 ا موع أ رى العملي معامل

 44  1   43 ساعات التدريس

 44  1   43 معتمدةساعات 

 

  الل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية ) اصة(. ساعات تعلم 4

 

 ها:تدريس اسرتاتيجياتوقياسها طرق واتساقها مع إلطار الوطين للمؤهالت وفقًا لللمقرر . خمرجات التعلم 3

 .اإلطار الوطين للمؤهالتاخلمسة الواردة يف جماالت خمرجات التعلم حيدد اجلدول التالي 

نظر إىل الشرح ا)املناسبة يف جماالت التعلم حسب املطلوب لمقرر تكون قابلة للقياس لقم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم : أواًل

 .أسفل اجلدول(

 .أمولةومع خمرجات التعلم املالقياس طرق اليت تناسب و تتسق مع ضع اسرتاتيجيات التدريس  :نيانيًا

أن تتسق خمرجات تعلم املقرر بدقة، وجيب خمرجات التعلم وتقويم  اليت تساعد على قياسناسبة املقياس ضع طرق ال :نيالثًا

، مع مالحظة أنه ال يتطلب من كل لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواسرتاتيجيات تدريسقياسها املستهدفة وطرق 

 .من جماالت التعلم مقرر أن يتضمن خمرجات تعلم من كل جمال
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 طرق القياس اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم وفقًا لإلطار الوطين للمؤهالت م

 املعرفة 1

 ــ البطالن)  معنى علىالتعرا    • - 1-1

 (.وأسبابه
 المحاضرة. -
 الحوار والمناقشة. -
 العصف الذهني.  -
 استخدام أسلوب. -
التعليم الجماعي  -

 والتعاوني.

االختبارات  -
 التحريرية

األسئلة  -
 الشفوية.

القضايا  -
 العملية.

1-2    

 املهارات اإلدراكية 2

 مهارات االستماع - 2-1
في بطالن يكتسب القدرة على التفكير  -

   العقود
 .العقود وأنواع بطالنهايالحظ  -

 المحاضرة. -
 الحوار والمناقشة. -
 العصف الذهني.  -
 استخدام أسلوب.  -
 التعليم الجماعي والتعاوني. -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضايا العملية. -

  صياغة العقودمهارات  - 2-2
   والصياغةالقدرة على التفكير  -
 واالستدالل المنطقي.القدرة على النقد،  -

 المحاضرة. -
 الحوار والمناقشة. -
 العصف الذهني.  -
 استخدام أسلوب.  -
 التعليم الجماعي والتعاوني. -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضايا العملية. -

 مهارات العالقات الشخصية و مل املسؤولية  3

 يكتسب مهارة الحوار وتداول الرأي.  - 3-1
في مجموعات، والقدرة  يستطيع العمل -

 على التناغم اإليجابي مع اآلخرين.
يتبني اآلراء والدفاع المنطقي والسليم   -

 عنها.

 المحاضرة. -
 الحوار والمناقشة. -
 العصف الذهني.  -
 استخدام أسلوب.  -
 التعليم الجماعي والتعاوني.  -

االختبارات  -
 التحريرية

األسئلة  -
 الشفوية.

القضايا  -
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استالم الواجبات على نظام إدارة  - يقدر على إدارة الوقت.  -
 (.blackboardالتعليم )

 العملية.
-  

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 االستماع والتواصل  - 4-1

 يشرح بطالن عقود بشكٍل منطقي . -

يعلل وحيلل األسباب اليت بنيت عليها  -

 األحكام.

للتوصل  يستطيع استخدام شبكة اإلنرتنت -

 إىل كل ما هو جديد يف ختصصه.

 يقدم األدلة املنطقية على البطالن . -

-  

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

متابعة مشاركات  -

الطلبة من خالل 

اخلدمات اليت تقدمها 

 شبكة االنرتنت.

استخدام الربيد  -

االلكرتوني إلرسال حل 

 .للمدرس الواجبات

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 حركية -املهارات النفس 5

 يشرح وحيلل العقود العملية. - 5-1

 يقيم األدلة على فساد العقود -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

يهييء الطالب فرصة على الثقة بأنفسهم  - 5-2

 من خالل اإلجابات اجلماعية.

إنشاء حلقات نقاش متعددة، الكتساب  -

 الثقة وتعلم العمل اجلماعي.

توظيف مهارات العمل ضمن الفريق من  -

التعلم بالقدوة /مقابلة  -

حمكمني  من خالل 

 احملاضرات.

 التعلم التعاوني -

 الصفي.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -
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 خالل عمل اجملموعات.

-  

التعلم التعاوني غري  -

 الصفي

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب  -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

 العملية.

 

  
 

  الل الفصل الدراسي:قياس ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

مقال، ا تبار، مشروع مجاعي،  كتابةمثال: ) القياس ةمهم التقويم

  (،  طابة، تقديم شفهي، إا تبار

األسبوع 

 احملدد له

نسبته من التقويم 

 النهائي

7   
 

  

4  

 

  

4  

 

  

3  

 

  

2  

 

  

 :همدعماالرشاد األكاديي للطالب ود. 

 اخلاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديي وطاقم التدريس أعضاء هيلة التدريس ترتيبات إتاحة  -7

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد  الله أعضاء هيلة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  اقدمذكر ا)

 الربنامج طور االعتماد

 . مصادر التعّلمـه

 :الكتب املقررة املطلوبة

رسالة علي عبد القادر رمضان، أسباب بطالن العقود وفسادها دراسة فقهية مقارنة بالقانون الوضعي،  -

 دكتوراه، كلية دار العلوم قسم الشريعة االسالمية.

 .2771، نظرية اإلفساد يف الفقه اإلسالمي، دار النفائس، قلعه جي، حممد رواس ,دخيل سعيد فايز -

https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF%D8%AE%D9%8A%D9%84%D8%8C+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2%22
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF%D8%AE%D9%8A%D9%84%D8%8C+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2%22
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87+%D8%AC%D9%8A%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%22
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87+%D8%AC%D9%8A%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%22
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 قائمة الكتب املطلوبة: .1

فتحي إمساعيل والي، نظرية البطالن يف قانون املرافعات ــ رسالة دكتوراه ـ كلية احلقوق ـ جامعة  -

7921القاهرة،  . 

عبد العزيز حممد العبد اللطيف، أحكام البطالن يف نظام املرافعات السعودي على ضوء الفقه اإلسالمي ـ  -

 .7342 رسالة ماجستري ـ جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،

  

 :(وغريها والتقارير الدورياتالكتب واملراجع املوصى باقتنائها ) .1

 وهبه الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته.. -

 املوسوعة الكويتية

 :مواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريهاواإللكرتونية  املواد. 4

 :واللوائه املهنية املدجمة، واملعايرياألسطوانات و ياتمواد تعليمية أ رى مثل الربجم. أي 3

 

 :املطلوبةو. املرافق 

ة واملختربات )أي عدد املقاعد دا ل يدراسالقاعات المبا يف ذل  حجم من املرافق بّين متطلبات  املقرر الدراسي  

 :(، وغريهاالدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة قاعاتال

 (:وقاعات العرض، واملعامل، وغريها املختربات،و. املباني )قاعات احملاضرات، 7

 قاعة دراسية جمهزة بوسائل عرض تعليمية وبأماكن لعدد ثالثني طالًبا كحد أقصى.

 :وغريها( اللوحات الذكية والربجمياتو . مصادر احلاسب اآللي )أدوات عرض البيانات4

 رض تعليمية وبأماكن لعدد نيالنيني طالب ا كحد أقصى.قاعة دراسية جمهزة بوسائل ع -

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذاحلاجة إىل جتهيزات خمربية  اصة،  مثل: مصادر أ رى )حددها-4

 مكتبة بها عدد كاٍا من املراجع املتخصصة. -

 يم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق

 الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس :اسرتاتيجيات احلصول على التغذية -7

   رأي الطالب عن طريق االستبانات  

 رأي زميل درس املتطلب الحقا.

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واسرتاتيجيات أ رى لتق. 4

 مدى التغيري الذي يطرأ على سلوكه املهاري. -مالحظة الطالب ومدى سلوكه .                  -

 عرض نتائج عينة من الطالب على حمكم خارجي -التقويم املستمر.                                   -

 االستعانة بهيئة خارج املؤسسة. -التحليل لنتائج الطالب.                           
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 إجراءات تطوير التدريس :-4

 التقويم املستمر. -ورش عمل دا ل القسم.                               -

 متابعة اجلديد يف األنظمة ذات العالقة بالتخصص. -برامج ودورات تدريبية لألستاذ.                   

 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيه عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني -3

 ت أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أ رى(:مستقلني، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيه اال تبارا

 

 عرض نتائج عينة من الطالب على حمكم خارجي. -

 تبادل طرق العرض ووسائل التدريس بني األعضاء.  ـ -

 ملعرفة اجلوانب السلبية واإلجيابية. لقاءات دورية للطالب املتميزين 

 

 فعالية  املقرر الدراسي والتخطيا لتطويرها:صف إجراءات التخطيا للمراجعة الدورية ملدى -2

 أخذ رأي مدرسي املقررات األخرى ذات العالقة لتطوير املقرر. -

 املوازنة باملقرر املماثل يف الكليات املناظرة من اجلامعات األخرى -

 رأي زميل درس املتطلب الحقا.

 

 

 ___________________________________فخرالدين الزبري___________________:أستاذ املقرر سما

 

 ___________تاريخ استكمال التقرير:   _______________________________________التوقيع: 

 

 _________________________________________اسم أستاذ اخلربة امليدانية: 

 

 _________________________________________: منسق الربنامجاسم 

 

 _____________ستالم: االتاريخ  _______________________________________التوقيع: 
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 : توصيف مقرر دراسي2مرفق رقم 

 

 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية

 اهليلة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديي

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف مقرر 
 

 البيوع البحرية
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 دراسيمنوذج توصيف مقرر 

     :تاريخ التقرير                                           جامعة أم القرى    :   . اسم املؤسسة التعليمية7

              

 :  كلية الدراسات القضائية واالنظمة         قسم /  االنظمة  القسم /. الكلية4

 أ(التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 2224123 -البيوع البحرية   . اسم ورمز املقرر الدراسي: 7 .39

 ساعتان   . عدد الساعات املعتمدة: 4 .22

 الدكتوراه يف األنظمة   الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي.  (أو الربامج). الربنامج 4 .27

 مج()يف حال وجود مقرر ا تياري عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بهذه الربا

 حسب اجلدول الدراسي   . اسم عضو هيلة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي: 3 .24

 الفصل الدراسي الثاني   . السنة أو املستوى األكاديي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 2 .24

 ال يوجد  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:3 .23

 ال يوجد  هذا املقرر )إن وجدت(: املتزامنة مع . املتطلبات 1 .22

 املبنى الرئيس للكلية   . موقع تقديم املقرر إن مل يكن دا ل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: 1 .23

 . منا الدراسة املتبع )ا رت كل ما ينطبق(:9

 

   النسبة؟                                                          قاعات احملاضرات التقليدية  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن طريق اإلنرتنتمدمج )تعليم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكرتوني        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 سالتاملرا د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أ رى   ه.     

 تعليقات:

 

 

 

 :ب( األهداا

011%  
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 . هدا املقرر الرئيس ؟7

 الطالب أهم عقود البيوع البحرية وأنواعها وتمييزها عن غيرها من العقود األخرى.يفحص أن  -

  في التجارة البحرية.جلل الطالب دور سند الشحن أن ي -

 الطالب على األحكام الفقهية للبيوع البحرية.قف أن ي -

 عقد البيع سيف من حيث طبيعته وأركانه ومن تحمل تبعة المخاطر فيه.يحلل أن  -

 طالب إجراءات نقل الملكية والتزامات البائع والمشتري.فحص اليأن  -

 الطالب على عقد البيع فوب من حيث طبيعته وأركانه ومن تحمل تبعة المخاطر فيه. يحللأن  -

 الطالب على إجراءات نقل الملكية والتزامات البائع والمشتري. يقفأن  -

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات  بإجياز أي  طا يتم تنفيذها لتطوير و سني  اذكر-4

  أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 ستخدمة يف النشرة التعريفية أو الدليل(. املطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة امل)مالحظة: ج( توصيف املقرر الدراسي 

توصيف عام للمقرر: دراسة عقود البيوع البحرية دراسة شاملة وبيان دورها يف التجارة البحرية وأهمية التفرقة بينها، 

 واملخاطر والتبعات اليت ترتتب عليها.

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا:-7

ساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التدريس 

  وأنواعها ومتييزها عن غريها التعريف بعقود البيوع البحرية

 من العقود األخرى.
7 4 

 .سند الشحن ودوره يف التجارة البحرية  

  حجيته فقًها ونظاًما( –أهميته  –)تعريفه 
7 4 

  السندات املماثلة لسند الشحن 

  سند  –سند الشحن متعدد الوسائط  –)السند برسم الشحن

 الشحن املباشر(

7 4 

  4 7 أوال  البيع سيف 
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  عقد البيع سيف  وأركانه وحكمه الفقهي.طبيعة 

 .4 7 اخلصائص األساسية للبيع سيف 

 .حتمل تبعة املخاطر يف العقد 

 .إجراءات نقل امللكية 
7 4 

 .4 7 التزامات البائع 

 .4 7 التزامات املشرتي 

  ثانيا  البيع فوب وحكمه الفقهي 

 .طبيعة عقد البيع سيف وأركانه 
7 4 

 .4 7 اخلصائص األساسية لعقد البيع فوب 

 .4 7 حتمل تبعة املخاطر يف العقد 

 .4 7 إجراءات نقل امللكية 

 4 7 التزامات البائع 

 4 7 التزامات املشرتي 

 3 4 تطبيقات قضائية 

 44 73 االمجالي

 

   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -4

 ا موع أ رى العملي معامل إضافية دروس حماضرات 

 44  1   43 ساعات التدريس

 44  1   43 معتمدةساعات 

 

  الل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية ) اصة(. ساعات تعلم 4

 

 ها:تدريس اسرتاتيجياتوقياسها طرق واتساقها مع إلطار الوطين للمؤهالت للمقرر وفقًا ل. خمرجات التعلم 3
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 .اإلطار الوطين للمؤهالتاخلمسة الواردة يف جماالت خمرجات التعلم حيدد اجلدول التالي 

نظر إىل ا)املناسبة يف جماالت التعلم حسب املطلوب لمقرر تكون قابلة للقياس لقم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم : أواًل

 .الشرح أسفل اجلدول(

 .أمولةومع خمرجات التعلم املالقياس طرق اليت تناسب و تتسق مع ضع اسرتاتيجيات التدريس  :نيانيًا

أن تتسق خمرجات تعلم بدقة، وجيب خمرجات التعلم وتقويم  اليت تساعد على قياسناسبة املقياس ضع طرق ال :نيالثًا

حظة أنه ال ، مع ماللتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواسرتاتيجيات تدريسقياسها املقرر املستهدفة وطرق 

 .من جماالت التعلم يتطلب من كل مقرر أن يتضمن خمرجات تعلم من كل جمال

 طرق القياس تدريس املقرر اسرتاتيجيات لمؤهالتوفقًا لإلطار الوطين ل خمرجات التعلم م

 املعرفة 1

يعرف ويلخص األحكام النظامية والفقهية  - 1-1

 اخلاصة بعقود البيوع البحرية.

يتعرف على خصائص وطبيعة كل من عقد  -

 البيع سيف والبيع فوب.

-  

-    

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب. -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

1-2    

 املهارات اإلدراكية 2

 .مهارات االستماع - 2-1

التمييز بني خمتلف لقدرة على التفكري ا يكتسب -

  العقود البحرية

 ا.مونهفهم مضيفسرها ويو لنصوصايالحظ  -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

االلتزامات املرتتبة القدرة على التفكري وحتليل  - 2-2

 على عقود البيوع البحرية.

 القدرة على النقد، واالستدالل املنطقي. -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 ؤولية س مل املالعالقات الشخصية ومهارات  3
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حيكم ويدير شؤون منازعات عقود البيوع  - 3-1

 البحرية.

 مهارة احلوار وتداول الرأي.يكتسب   -

العمل يف جمموعات، والقدرة على يستطيع  -

 التناغم اإلجيابي مع اآلخرين.

 تبين اآلراء والدفاع املنطقي والسليم عنها.ي  -

 الوقت.على إدارة يقدر   -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي   -

 والتعاوني.

استالم الواجبات على  -

نظام إدارة التعليم 

(blackboard.) 

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

-  

  العدديةتقنية املعلومات واملهارات مهارات االتصال ومهارات  4

 االستماع والتواصل.  - 4-1

 يشرح القضايا بشكٍل منطقي . -

 يعلل وحيلل األسباب اليت بنيت عليها األحكام. -

يستطيع استخدام شبكة اإلنرتنت للتوصل إىل  -

 كل ما هو جديد يف ختصصه.

 يقدم األدلة املنطقية على كيفية حل القضايا. -

 

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 أسلوباستخدام   -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

متابعة مشاركات  -

الطلبة من خالل 

اخلدمات اليت تقدمها 

 شبكة االنرتنت.

استخدام الربيد  -

االلكرتوني إلرسال حل 

 .الواجبات للمدرس

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 استخدام أسلوب - تقديم االستشارات اخلاصة بعقد البيع البحري  4-2

اجلماعي التعليم 

 والتعاوني.

القضايا  -

 العملية.

 حركية -هارات النفسامل 5

 يشرح وحيلل القضايا املختصة بالبيوع البحرية - 5-1

قيم األدلة على كيفية حل منازعات العقود  -

 البحرية

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.
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طالب الثقة بأنفسهم من خالل اإلجابات مينح ال - 5-2

 اجلماعية.

حلقات نقاش متعددة، الكتساب الثقة إنشاء  -

 وتعلم العمل اجلماعي.

مهارات العمل ضمن الفريق من خالل  توظيف -

 عمل اجملموعات.

 

لقدوة /مقابلة التعلم با -

من خالل  حمكمني 

 احملاضرات.

التعلم التعاوني  -

 الصفي.

التعلم التعاوني غري  -

 الصفي

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب  -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 

  
 

  الل الفصل الدراسي:قياس ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

كتابة مقال، ا تبار، مشروع مجاعي، مثال: ) القياس ةمهم التقويم

  (،  طابة، تقديم شفهي، إا تبار

األسبوع 

 احملدد له

نسبته من التقويم 

 النهائي

7   
 

  

4  

 

  

4  

 

  

3  

 

  

2  

 

  

 :همدعماالرشاد األكاديي للطالب ود. 

 اخلاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديي وطاقم التدريس أعضاء هيلة التدريس ترتيبات إتاحة  -7

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد  الله أعضاء هيلة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  اقدمذكر ا)

 . مصادر التعّلمـه

 :الكتب املقررة املطلوبة

 قائمة الكتب املطلوبة: .9
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 .8991الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، حسن دياب، العقود التجارية وعقد البيع سيف، المؤسسة  -
 .7002محمد عبد الفتاح ترك، عقود البيوع البحرية الدولية، دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر،  -

 .8911 7، منشأة المعارف، ط الدولية البحرية دراسة لعقود التجارة : البيوع البحريةأحمد حسني الحسني،  -

 كي، البيوع البحرية، رسالة دكتوراه، جامعة اإلمام محمد بن سعود. عبد اهلل بن عبد الرحمن التري -

 .8927أحمد محمود حسني، البيوع البحرية، رسالة دكتوراه، جامعة اإلسكندرية،  -

 أبواب البيع، السلم، الوكالة في كتب الفقه.  -

 :(وغريها والتقارير الدوريات. الكتب واملراجع املوصى باقتنائها )4 

 :مواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريهاوإللكرتونية ا املواد. 4

 :واللوائه املهنية األسطوانات املدجمة، واملعايريو ياتمواد تعليمية أ رى مثل الربجم. أي 3

 :املطلوبةو. املرافق 

)أي عدد املقاعد دا ل ة واملختربات يدراسالقاعات المبا يف ذل  حجم من املرافق بّين متطلبات  املقرر الدراسي  

 :(، وغريهاالدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة قاعاتال

 (:وقاعات العرض، واملعامل، وغريها املختربات،و. املباني )قاعات احملاضرات، 7

 :وغريها( اللوحات الذكية والربجمياتو . مصادر احلاسب اآللي )أدوات عرض البيانات4

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذاحلاجة إىل جتهيزات خمربية  اصة،  مثل: أ رى )حددهامصادر -4

 يم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس :-7

 لقسم:يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو اواسرتاتيجيات أ رى لتق. 4

 إجراءات تطوير التدريس :-4

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيه عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني -3

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيه اال تبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أ رى(:

 للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيا لتطويرها:صف إجراءات التخطيا -2

 ______________________________________________________:أستاذ املقرر سما

 ___________تاريخ استكمال التقرير:   _______________________________________التوقيع: 

 _________________________________________اسم أستاذ اخلربة امليدانية: 

 _________________________________________: منسق الربنامجاسم 

 _____________ستالم: االتاريخ  _______________________________________التوقيع: 
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 : توصيف مقرر دراسي2مرفق رقم 

 

 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية

 الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديياهليلة 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف مقرر 
 

 األحكام القضائية 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

       :تاريخ التقرير                                          جامعة ام القرى    :         . اسم املؤسسة التعليمية7

              

 :    كلية الدراسات القضائية واألنظمة                          قسم / االنظمة القسم /. الكلية4

 أ(التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 2224121 -االحكام القضائية   . اسم ورمز املقرر الدراسي: 7 .21

 ساعتان   . عدد الساعات املعتمدة: 4 .21

 الدكتوراه يف األنظمة الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي.  (أو الربامج). الربنامج 4 .29

 )يف حال وجود مقرر ا تياري عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بهذه الربامج(

 حسب اجلدول الدراسي   . اسم عضو هيلة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي: 3 .32

 الفصل الدراسي الثاني  . السنة أو املستوى األكاديي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 2 .37

 ال يوجد  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:3 .34

 ال يوجد  هذا املقرر )إن وجدت(: املتزامنة مع . املتطلبات 1 .34

 املبنى الرئيس للكلية   تعليمية: . موقع تقديم املقرر إن مل يكن دا ل املبنى الرئيس للمؤسسة ال1 .33

 . منا الدراسة املتبع )ا رت كل ما ينطبق(:9

 

   النسبة؟                                                          قاعات احملاضرات التقليدية  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن طريق اإلنرتنتمدمج )تعليم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكرتوني        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 املراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أ رى   ه.     

 تعليقات:

 

 

 

 

011%  
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 :ب( األهداا

 

 . هدا املقرر الرئيس ؟7

 الطالب على الديباجة السليمة يف احلكم. يقفأن  -

 كيفية حصر الوقائع وترتيبها.لل الطالب أن حي -

 مناقشة األدلة واألسباب.مهارة  الطالب أن يكتسب  -

 الطالب على كيفية صياغة منطوق احلكم.بني أن ي -

 الصحيحة للحكم.مهارة الصياغة الطالب كتسب أن ي -

 أنواع األحكام القضائية.يلم الطالب  بأن  -

 أن يتعرف الطالب على طرق االعرتاض على األحكام القضائية. -

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات  بإجياز أي  طا يتم تنفيذها لتطوير و سني  اذكر-4

  أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 ستخدمة يف النشرة التعريفية أو الدليل(. املطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة امل)مالحظة: ج( توصيف املقرر الدراسي 

 توصيف عام للمقرر: اصدار احلكام القضائية مستوفية لشرائطها وعناصرها شكاًل وموضوعًا

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا:-7

ساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التدريس 

 أواًل   التنظيم الفين لألحكام القضائية 

   تعريف احلكم القضائي وشروط صحته وآثاره  األسبوع األول

 .تعريف احلكم القضائي ومميزاته 

 .شروط صحة احلكم القضائي 

 .آثار احلكم القضائي 

7 4 

   الديباجة يف االحكام القضائية األسبوع الثاني

 .تعريف الديباجة وأهميتها 
7 4 
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 .السند النظامي يف الديباجة 

 .بيان احملكمة املختصة ونوع القضية 

   التاريخ وهوية األطراف وعناوينهم ومراكزهم يف الدعوى

 وبيانات احملامي.

   الوقائع يف األحكام القضائية  األسبوع الثالث

 .تعريف الوقائع وأساسها وأهميتها 

 كيفية تلخيص الوقائع وترتيبها وصياغتها ومدى رقابة حمكمة النقض عليها.

7 4 

 األحكام القضائية    التسبيب من األسبوع الرابع

 .تعريف التسبيب وأهميته وطرقه 

 .األساس القانوني يف وجوب تسبيب األحكام القضائية 

 .منهجية التكييف القانوني ومبادئه 

  التسبيب، الرد على الطلبات والدفوع ـ مناقشة احلجج

 واملستندات.. (..

 .شروط صحة التسبيب 

 شرط وجود األسباب. .1

 شرط كفاية األسباب. .2

 منطقية األسباب.شرط  .4

 .حاالت التسبيب اليت ُتبطل احلكم 

 انعدام األسباب. .1

 عدم كفاية األسباب. .2

 عدم منطقية األسباب. .4

7 4 

   منطوق احلكم القضائي  األسبوع اخلامس

 .تعريف منطوق احلكم وأهميته 

 .مضامني املنطوق وترتيبها 

7 4 
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 .صياغة املنطوق 

 .ضوابط املنطوق 

  املواد القانونية ـ عدو وصف عوارض املنطوق ) عدم ذكر

احلكم ــ التناقض يبطل املنطوق ــ تصحيح االخطاء املادية، 

 تأويل منطوق احلكم وتفسريه توقيع احلكم (.

   لغة احلكم القضائي  األسبوع السادس

 .السمات العامة للغة احلكم القضائي 

 .السمات الرتكيبية والداللية للجملة القضائية 

  اللغوية يف الكتابة القضائية.أشهر األخطاء 

7 4 

   صياغة األحكام القضائية  األسبوع السابع

 .مدخل احلكم القضائي وأسبابه 

 .مناقشة األدلة والتقرير ومنطوق احلكم 

 .عناصر الصياغة اجلديدة للحكم القضائي 

7 4 

 ثانيًا  التنظيم القانوني لألحكام القضائية 

 القضائية    أنواع األحكام األسبوع الثامن

 .من حيث احملل 

 من حيث استنفاذ احملكمة لسلطتها يف الفصل يف النزاع 

 .من حيث قابلية األحكام للطعن 

 .من حيث حضور اخلصوم وغيابهم 

7 4 

   أنواع القرارات القضائية  األسبوع التاسع

  القرارات القضائية التحضريية والتمهيدية والنهائية وحجية

 كل منها.

7 4 

   أصناف األحكام والقرارات القضائية الواجب تسليمها  العاشراألسبوع 

 .النسخ العادية 
7 4 
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 .النسخ التنفيذية 

 .مسودة احلكم ونسخته األصلية 

   األسبوع احلادي عشر

 4 7 االعرتاض على األحكام الغيابية وفقًا لنظام املرافعات الشرعية.

   األسبوع الثاني عشر

 وفقًا لنظام املرافعات الشرعية.استئناف األحكام القضائية 
7 4 

  األسبوعان الثالث عشر والرابع عشر

 .نقض األحكام القضائية وفقًا لنظام املرافعات الشرعية 
4 3 

  األسبوع اخلامس عشر

 .التماس إعادة النظر وما يرتتب عليه من أحكام 
7 4 

 السادس عشر   األسبوع

 .تدريبات عملية 
7 4 

 44 73 االمجالي 

 

   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -4

 دروس حماضرات 

 إضافية

 ا موع أ رى العملي معامل

 44  1   43 ساعات التدريس

 44  1   43 معتمدةساعات 

 

  الل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية ) اصة(. ساعات تعلم 4

 

 ها:تدريس اسرتاتيجياتوقياسها طرق واتساقها مع إلطار الوطين للمؤهالت للمقرر وفقًا ل. خمرجات التعلم 3

 .اإلطار الوطين للمؤهالتاخلمسة الواردة يف جماالت خمرجات التعلم حيدد اجلدول التالي 
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نظر إىل ا)املناسبة يف جماالت التعلم حسب املطلوب لمقرر تكون قابلة للقياس لقم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم : أواًل

 .الشرح أسفل اجلدول(

 .أمولةومع خمرجات التعلم املالقياس طرق اليت تناسب و تتسق مع ضع اسرتاتيجيات التدريس  :نيانيًا

أن تتسق خمرجات تعلم بدقة، وجيب خمرجات التعلم وتقويم  اليت تساعد على قياسناسبة املقياس ضع طرق ال :نيالثًا

، مع مالحظة أنه ال لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواسرتاتيجيات تدريسقياسها املقرر املستهدفة وطرق 

 .من جماالت التعلم يتطلب من كل مقرر أن يتضمن خمرجات تعلم من كل جمال

 طرق القياس تدريس املقرر اسرتاتيجيات لمؤهالتوفقًا لإلطار الوطين ل خمرجات التعلم م

 املعرفة 1

على كيفية اصدار األحكام القضائية  عرف تي - 1-1

.  

لصياغة الحكم يتعرف على الطرق النظامية  -

 القضائي مشتمالً على جميع عناصره.

بيان أهمية تسبيب األحكام بصورة منضبطة  -

 وفقاً لألحكام الفقهية والنصوص النظامية.

-   

 المحاضرة. -

 الحوار والمناقشة. -

 العصف الذهني.  -

 استخدام أسلوب. -

الجماعي التعليم  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 

1-2    

 املهارات اإلدراكية 2

 .مهارات االستماع - 2-1

الفصل يف لقدرة على التفكري ويكتسب ا -

  املنازعات بصورة سليمة. 

فهم يفسرها ويو لنصوصايالحظ  -

 ا.مونهمض

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 صياغة وتسبيب األحكام القضائية.مهارات  - 2-2

األحكام القدرة على التفكري وحتليل  -

 القضائية.

 القدرة على النقد، واالستدالل املنطقي. -

 احملاضرة. -

 واملناقشة.احلوار  -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 ؤولية س مل املالعالقات الشخصية ومهارات  3

حيكم ويدير شؤون منازعات الطعن يف  - 3-1

 االحكام القضائية.

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

االختبارات  -

 التحريرية
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 الرأي.مهارة احلوار وتداول يكتسب   -

العمل يف جمموعات، والقدرة على يستطيع  -

 التناغم اإلجيابي مع اآلخرين.

 تبين اآلراء والدفاع املنطقي والسليم عنها.ي  -

 على إدارة الوقت.يقدر   -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي   -

 والتعاوني.

استالم الواجبات على  -

ة التعليم نظام إدار

(blackboard.) 

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

-  

  تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

 االستماع والتواصل.  - 4-1

 يشرح القضايا بشكٍل منطقي . -

يعلل وحيلل األسباب اليت بنيت عليها  -

 األحكام.

اإلنرتنت للتوصل  يستطيع استخدام شبكة -

 إىل كل ما هو جديد يف ختصصه.

يقدم األدلة املنطقية على كيفية حل  -

 القضايا.

 

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب  -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

متابعة مشاركات  -

الطلبة من خالل 

اخلدمات اليت تقدمها 

 شبكة االنرتنت.

استخدام الربيد  -

إلرسال حل االلكرتوني 

 .الواجبات للمدرس

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 استخدام أسلوب - .اجللساتإدارة  - 4-2

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

القضايا  -

 العملية.

 حركية -هارات النفسامل 5

يشرح وحيلل القضايا يف خمتلف  - 5-1

 التخصصات

تقيم األدلة على كيفية نقض األحكام  -

 القضائية.

 واملناقشة. احلوار -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

االختبارات  -لقدوة /مقابلة التعلم با -والرتافع يف كل ما خيص اصدار  التحدث - 5-2
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مؤثرة  شرعية ونظامية بلغة احلكم القضائي

 مع استعمال التعبريات احلركية املناسبة.

الثقة بأنفسهم من  كسب الطالب على يهيئ -

 خالل اإلجابات اجلماعية.

حلقات نقاش متعددة، الكتساب الثقة إنشاء  -

 وتعلم العمل اجلماعي.

مهارات العمل ضمن الفريق من  توظيف -

 خالل عمل اجملموعات.

 

من خالل  حمكمني 

 احملاضرات.

التعلم التعاوني  -

 الصفي.

التعاوني غري التعلم  -

 الصفي

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب  -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 

  
 

  الل الفصل الدراسي:قياس ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

مشروع مجاعي، كتابة مقال، ا تبار، مثال: ) القياس ةمهم التقويم

  (،  طابة، تقديم شفهي، إا تبار

األسبوع 

 احملدد له

نسبته من التقويم 

 النهائي

7   
 

  

4  

 

  

4  

 

  

3  

 

  

2  

 

  

 :همدعماالرشاد األكاديي للطالب ود. 

 اخلاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديي وطاقم التدريس أعضاء هيلة التدريس ترتيبات إتاحة  -7

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد  الله أعضاء هيلة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  اقدمذكر ا)

 . مصادر التعّلمـه

 :الكتب املقررة املطلوبة

 قائمة الكتب املطلوبة: .72

 القضائية يف الشريعة اإلسالمية. األحكامعبداهلل آل خنني على موقع الشيخ عبداهلل آل خنني، تسبيب  -
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 ـ مكتبة اآلداب القاهرة. 2773أمحد بيومي، لغة احلكم القضائي دراسة تركيبية داللية. ط سعيد  -

 مازن إمساعيل هنية، تنزيل األحكام على الوقائع القضائية والفتوَّية يف الفقه اإلسالمي. -

 2711 1عبدالعزيز فتحاوي، منهجية حترير األحكام وفقًا لقانون االجراءات املدنية اإلماراتي، ط -

 مطبوعات دائرة القضاء ـ ابو ظيب.

 :(وغريها والتقارير الدوريات. الكتب واملراجع املوصى باقتنائها )4 

 :مواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريهاواإللكرتونية  املواد. 4

 :واللوائه املهنية األسطوانات املدجمة، واملعايريو ياتمواد تعليمية أ رى مثل الربجم. أي 3

 :املطلوبةو. املرافق 

ة واملختربات )أي عدد املقاعد دا ل يدراسالقاعات المبا يف ذل  حجم من املرافق بّين متطلبات  املقرر الدراسي  

 :(، وغريهاالدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة قاعاتال

 (:وقاعات العرض، واملعامل، وغريها املختربات،و. املباني )قاعات احملاضرات، 7

 :وغريها( اللوحات الذكية والربجمياتو . مصادر احلاسب اآللي )أدوات عرض البيانات4

 

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذاحلاجة إىل جتهيزات خمربية  اصة،  مثل: مصادر أ رى )حددها-4

 

 يم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق

 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس :-7

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واسرتاتيجيات أ رى لتق. 4

 إجراءات تطوير التدريس :-4

مدرسني إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيه عينة من أعمال الطلبة بواسطة -3

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيه اال تبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أ رى(:

 صف إجراءات التخطيا للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيا لتطويرها:-2

 ______________________________________________________:أستاذ املقرر سما

 ___________تاريخ استكمال التقرير:   _______________________________________التوقيع: 

 _________________________________________اسم أستاذ اخلربة امليدانية: 

 _________________________________________: منسق الربنامجاسم 

 _____________ستالم: االتاريخ  _______________________________________التوقيع: 
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 : توصيف مقرر دراسي2مرفق رقم 

 

 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية

 اهليلة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف مقرر 

 

 

 القانون الدويل للبحار
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 

 

              هـ 7341         :تاريخ التقرير                جامعة أم القرى                     ية:. اسم املؤسسة التعليم7

 : كلية الدراسات القضائية واألنظمة / قسم األنظمة.القسم /. الكلية4

 عامة عنه :أ(التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات 

 2224121القانون الدولي للبحار /  . اسم ورمز املقرر الدراسي: 7 .32

 4. عدد الساعات املعتمدة: 4 .33

 دكتوراه األنظمة. الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي.  (أو الربامج). الربنامج 4 .31

 الربامج()يف حال وجود مقرر ا تياري عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بهذه 

 حسب اجلدول الدراسي. اسم عضو هيلة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي: 3 .31

 املستوى الثاني . السنة أو املستوى األكاديي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 2 .39

 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:3 .12

 ال يوجد : هذا املقرر )إن وجدت(املتزامنة مع . املتطلبات 1 .17

 املقر الرئيسي بالعابدية. . موقع تقديم املقرر إن مل يكن دا ل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: 1 .14

 . منا الدراسة املتبع )ا رت كل ما ينطبق(:9

 

   النسبة؟                                                          قاعات احملاضرات التقليدية  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن طريق اإلنرتنتمدمج )تعليم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكرتوني        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 املراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أ رى   ه.     

 تعليقات:

 

 

 

 

 

 

 :ب( األهداا
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 . هدا املقرر الرئيس ؟7

 مبفهوم البيئة يف الشريعة اإلسالمية. باحثمعرفة ال -

 الطالب لكيفية احملافظة على البيئة ومحايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها. تلخيص -

 معرفة الطالب ألنظمة محاية البيئة يف اململكة.و كونات البيئةمل شرح الباحث -

 للبيئة. لكيفية محاية الصحة العامة من أخطار األنشطة واألفعال املقرة احثالب وضيحت -

 مستوى الوعي بقضايا البيئة عند الطالب. تقييم -

 الطالب لكيفية احملافظة على املوارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها. شرح -

 قواعد القانون الدولي احلاكم للمياه اإلقليمية يف السعودية.لالطالب  حتليل -

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات  بإجياز أي  طا يتم تنفيذها لتطوير و سني  اذكر-4

  أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 ستخدمة يف النشرة التعريفية أو الدليل(. املطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة امل)مالحظة: ج( توصيف املقرر الدراسي 

 توصيف عام للمقرر:

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا:-7

ساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التدريس 

 تعريف القانون الدولي للبحار وتطوره التارخيي.

 التنظيم القانوني والفقهي لقانون البحار، وأهمية تدوينه ومصادره.

7 4 

أعالي البحار والنتائج املرتتبة عليه ، الوضع القانوني ألعالي البحار   )مبدأ حرية 

 التنظيم املشرتك ألعالي البحار ( .

7 4 

 القواعد القانونية املتعلقة بالبحر االقليمي والطبيعة القانونية له.

 سلطات الدولة على حبرها االقليمي والقيود اليت ترد عليها .

7 4 

 القواعد الدولية املتعلقة باملضايق .

 ونظامها واتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار.أنواع املضايق، 

7 4 
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 القواعد القانونية احلاكمة لالمتداد القاري والنظام القانوني له.

 حتديد االمتداد القاري ، سيطرة الدولة على امتدادها القاري .

7 4 

 واجبات الدولة الساحلية على االمتداد القاري .

 املتحدة لقانون البحار.االمتداد القاري واتفاقية االمم 

7 4 

 املنطقة املالصقة واالصل التارخيي للمنطقة املالصقة.

 امتداد املنطقة املالصقة والنظام القانوني للمنطقة املالصقة .

7 4 

 املنطقة االقتصادية اخلالصة والطبيعة القانونية هلا.

 حقوق الدولة الساحلية يف املنطقة االقتصادية اخلالصة.

7 4 

 4 7 القواعد القانونية املتعلقة باملياه الداخلية والنظام القانوني هلا. 

 4 7 املوانئ البحرية واالحواض البحرية واخللجان الداخلية.

 4 7 البحار املغلقة وشبه املغلقة والنظام القانوني هلا. 

 4 7 أحكام التعامل بني الدول املطلقة علي حبار مغلقة او شبه مغلقة .

 4 7 اجلهود الدولية حلماية البيئة البحرية. 

 محاية البيئة البحرية يف اطار اتفاقية االمم املتحدة للبحار.

 االختصاص القضائي يف حالة التلوث يف أعالي البحار.

7 4 

 3 4 جهود اململكة العربية السعودية يف جمال محاية البيئة البحرية.

 

   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -4

 دروس حماضرات 

 إضافية

 ا موع أ رى العملي معامل

 44  1   43 ساعات التدريس

 44  1   43 معتمدةساعات 

 

  الل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية ) اصة(. ساعات تعلم 4
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 ها:تدريس اسرتاتيجياتوقياسها طرق واتساقها مع إلطار الوطين للمؤهالت وفقًا لللمقرر . خمرجات التعلم 3

 .اإلطار الوطين للمؤهالتاخلمسة الواردة يف جماالت خمرجات التعلم حيدد اجلدول التالي 

نظر إىل ا)املناسبة يف جماالت التعلم حسب املطلوب لمقرر تكون قابلة للقياس لقم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم : أواًل

 .الشرح أسفل اجلدول(

 .أمولةومع خمرجات التعلم املالقياس طرق اليت تناسب و تتسق مع ضع اسرتاتيجيات التدريس  :نيانيًا

أن تتسق خمرجات تعلم بدقة، وجيب خمرجات التعلم وتقويم  اليت تساعد على قياسناسبة املقياس ضع طرق ال :نيالثًا

، مع مالحظة أنه ال لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواسرتاتيجيات تدريسقياسها املقرر املستهدفة وطرق 

 .من جماالت التعلم يتطلب من كل مقرر أن يتضمن خمرجات تعلم من كل جمال

 

 طرق القياس تدريس املقرر اسرتاتيجيات لمؤهالتوفقًا لإلطار الوطين ل خمرجات التعلم م

 املعرفة 1

يعرف ويلخص األحكام الفقهية اخلاصة  - 1-1

 بالقانون الدولي للبحار. 

يتعرف على أبرز الطرق النظامية للقانون  -

 الدولي للبحار.

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب. -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

1-2    

 املهارات اإلدراكية 2

 .مهارات االستماع - 2-1

  نازعة. لقدرة على التفكري وحتليل امليكتسب ا -

 ا.مونهفهم مضيفسرها ويو لنصوصايالحظ  -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

االختبارا -

ت 

التحريري

 ة

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

حق التقاضي املتعلقة بالقانون الدولي مهارات  - 2-2

 للبحار.

أحكام التقاضي القدرة على التفكري وحتليل  -

 للقانون الدولي للبحار.

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.
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التعليم اجلماعي  - القدرة على النقد، واالستدالل املنطقي. -

 والتعاوني.

القضايا  -

 العملية.

 ؤولية س مل املالعالقات الشخصية ومهارات  3

حيكم ويدير شؤون منازعات القانون الدولي  - 3-1

 للبحار.

 مهارة احلوار وتداول الرأي.يكتسب   -

العمل يف جمموعات، والقدرة على يستطيع  -

 اآلخرين.التناغم اإلجيابي مع 

 تبين اآلراء والدفاع املنطقي والسليم عنها.ي  -

 على إدارة الوقت.يقدر   -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي   -

 والتعاوني.

استالم الواجبات على  -

نظام إدارة التعليم 

(blackboard.) 

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

-  

3-2    

  تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

 االستماع والتواصل.  - 4-1

 يشرح القضايا بشكٍل منطقي . -

 يعلل وحيلل األسباب اليت بنيت عليها األحكام. -

يستطيع استخدام شبكة اإلنرتنت للتوصل إىل  -

 كل ما هو جديد يف ختصصه.

 األدلة املنطقية على كيفية حل القضايا.يقدم  -

 

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب  -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

متابعة مشاركات  -

الطلبة من خالل 

اخلدمات اليت تقدمها 

 شبكة االنرتنت.

استخدام الربيد  -

االلكرتوني إلرسال حل 

 .الواجبات للمدرس

األسئلة  -

 الشفوية.

 القضايا -

 العملية.

 استخدام أسلوب - إدارة املسائل املتعلقة بالقانون الدولي للبحار. - 4-2

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

القضايا  -

 العملية.

 حركية -هارات النفسامل 5

االختبارات  - احلوار واملناقشة. -يشرح وحيلل القضايا املختصة بالقانون الدولي  - 5-1



90 

 

 للبحار.

قيم األدلة على كيفية حل املنازعات املتعلقة  -

 الدولي للبحار.بالقانون 

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

والرتافع يف كل ما خيص القانون  التحدث - 5-2

مؤثرة مع  شرعية ونظامية بلغة الدولي للبحار 

 استعمال التعبريات احلركية املناسبة.

على الثقة بأنفسهم من فرصة الطالب  يهييء -

 خالل اإلجابات اجلماعية.

حلقات نقاش متعددة، الكتساب الثقة إنشاء  -

 وتعلم العمل اجلماعي.

مهارات العمل ضمن الفريق من خالل  توظيف -

 عمل اجملموعات.

 

لقدوة /مقابلة التعلم با -

من خالل  حمكمني 

 احملاضرات.

التعلم التعاوني  -

 الصفي.

التعلم التعاوني غري  -

 الصفي

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب  -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 

  

 

 الدراسي: الل الفصل قياس ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

كتابة مقال، ا تبار، مشروع مجاعي، مثال: ) القياس ةمهم التقويم

  (،  طابة، تقديم شفهي، إا تبار

األسبوع 

 احملدد له

نسبته من التقويم 

 النهائي

7   
 

  

4  

 

  

4  

 

  

3  

 

  

2  

 

  

 



91 

 

 :همدعماالرشاد األكاديي للطالب ود. 

 اخلاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديي وطاقم التدريس أعضاء هيلة التدريس ترتيبات إتاحة  -7

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد  الله أعضاء هيلة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  اقدمذكر ا)

 . مصادر التعّلمـه

 :الكتب املقررة املطلوبة

 م.1909القاهرة القانون الدولي للبحار، أمحد ابو الوفا حممد، دار النهضة العربية  -

 الغنيمي.حممد طلعت ر، القانون الدولي للبحا -

 م.1902، دار النهضة القاهرة ،القانون الدولي اجلديد للبحار، صالح الدين عامر -

 .علي صادق ابو هيف، القانون الدولي العام -

 م.1903 دار النهضة العربية القاهرة  ،الوضع القانوني للبحر االقليمي، حممد سعيد اخلطيب -

 صول العالقات الدولية عند اإلمام الشيباني، عثمان مجعة بن ضمرية.أ -

 السري الكبري والصغري للشيباني. -

 قائمة الكتب املطلوبة: .77

 :(وغريها والتقارير الدوريات. الكتب واملراجع املوصى باقتنائها )4 

 :مواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريهاواإللكرتونية  املواد. 4

 :واللوائه املهنية األسطوانات املدجمة، واملعايريو ياتمواد تعليمية أ رى مثل الربجم. أي 3

 

 

 :املطلوبةو. املرافق 

ة واملختربات )أي عدد املقاعد دا ل يدراسالقاعات المبا يف ذل  حجم من املرافق بّين متطلبات  املقرر الدراسي  

 :(، وغريهاالدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة قاعاتال

 (:وقاعات العرض، واملعامل، وغريها املختربات،و. املباني )قاعات احملاضرات، 7

 :وغريها( اللوحات الذكية والربجمياتو . مصادر احلاسب اآللي )أدوات عرض البيانات4

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذجتهيزات خمربية  اصة، احلاجة إىل  مثل: مصادر أ رى )حددها-4

 يم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق

 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس :-7

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واسرتاتيجيات أ رى لتق. 4
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 التدريس :إجراءات تطوير -4

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيه عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني -3

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيه اال تبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أ رى(:

 املقرر الدراسي والتخطيا لتطويرها:صف إجراءات التخطيا للمراجعة الدورية ملدى فعالية  -2

 

 ______________________________________________________:أستاذ املقرر سما

 

 ___________تاريخ استكمال التقرير:   _______________________________________التوقيع: 

 

 _________________________________________اسم أستاذ اخلربة امليدانية: 

 

 _________________________________________: منسق الربنامجاسم 

 

 _____________ستالم: االتاريخ  _______________________________________التوقيع: 
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 : توصيف مقرر دراسي2مرفق رقم 

 

 

 

 

 

 السعوديةاململكة العربية 

 اهليلة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف مقرر 

 

 محاية امللكية الفكرية
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

              هـ 7341         :تاريخ التقرير                جامعة أم القرى                     ية:. اسم املؤسسة التعليم7

 : كلية الدراسات القضائية واألنظمة / قسم األنظمة.القسم /. الكلية4

 أ(التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 2224129محاية امللكية الفكرية /  . اسم ورمز املقرر الدراسي: 7 .14

 4. عدد الساعات املعتمدة: 4 .13

 دكتوراه األنظمة الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي.  (أو الربامج). الربنامج 4 .12

 )يف حال وجود مقرر ا تياري عام يف عدة برامج، بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بهذه الربامج(

 حسب اجلدول الدراسي . اسم عضو هيلة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي: 3 .13

 املستوى الثاني . السنة أو املستوى األكاديي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 2 .11

 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:3 .11

 ال يوجد هذا املقرر )إن وجدت(: املتزامنة مع . املتطلبات 1 .19

 املقر الرئيسي بالعابدية . موقع تقديم املقرر إن مل يكن دا ل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: 1 .12

 . منا الدراسة املتبع )ا رت كل ما ينطبق(:9

 

   النسبة؟                                                          قاعات احملاضرات التقليدية  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن طريق اإلنرتنتمدمج )تعليم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكرتوني        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 املراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أ رى   ه.     

 

 تعليقات:

 

 

 

 

 

 

 :ب( األهداا
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 . هدا املقرر الرئيس ؟7

 تلخيص الباحث ملاهية امللكية الفكرية وطبيعتها وأنواعها  . -

 معرفة الطالب حبقوق الفقه االسالمي يف امللكية الفكرية  . -

 لعاملة يف جمال امللكية الفكريةشرح الباحث االتفاقيات الدولية اخلاصة للملكية الفكرية واملنظمات الدولية ا -

 .بيان الطالب حلقوق اململكة يف االتفاقيات الدولية اخلاصة للملكية الفكرية . -

 معرفة الطالب باملقصود للملكية الصناعية وأنواعها  . -

 اإلدارية والفنية وأنواعها  . شرح الطالب باملقصود بامللكية -

 تقييم الطالب للجهات املختصة بالضبط اجلنائي واإلداري والتحقيق والقضاء يف اجلرمية االلكرتونية  . -

 معرفة الطالب للعقوبات املقررة يف حالة االعتداء على حقوق امللكية الفكرية يف األنظمة السعودية. -

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات  بإجياز أي  طا يتم تنفيذها لتطوير و سني  اذكر-4

  أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 ستخدمة يف النشرة التعريفية أو الدليل(. املطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة امل)مالحظة: ج( توصيف املقرر الدراسي 

 توصيف عام للمقرر:

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا:-7

ساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التدريس 

 .ماهية امللكية الفكرية 

 .تعريفها / أهميتها / طبيعتها / نشأتها وتطورها / أنواعها

7 4 

 -اتصال السند  -االسالمي   ) أهمية العلم وفقه العلماء امللكية الفكرية يف الفقه 

 حتريم الغش وأكل أموال الناس بالباطل(.

7 4 

 االتفاقية الدولية اخلاصة بامللكية الفكرية. 

 م. 1004اتفاقية باريس حلماية امللكية الصناعية 

7 4 

 4 7 م. 1003اتفاقية برن حلماية امللكية األدبية والفنية 
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 م.1993(  Tripsاتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية تريبس ) 

 محاية حقوق امللكية الصناعية يف أنظمة اململكة العربية السعودية .

 العالمات التجارية.

7 4 

 النماذج الصناعية. -براءات االخرتاع 

 األصناف النباتية. -املنشورات اجلغرافية 

7 4 

 محاية حقوق امللكية الفنية واألدبية يف األنظمة السعودية.

 احلقوق اجملاورة. -حق املؤلف 

7 4 

 4 7 املعارف التقليدية -الفولكلور  –اإلدارة اجلماعية 

 4 7 آليات احلماية الوطنية العدلية واإلدارية.

آليات احلماية العدلية -أواًل    

 اجلمارك –هيئة التحقيق واالدعاء العام  –القضاء 

7 4 

 رجال الضبط اجلنائي واإلداري. –هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

 آليات احلماية اإلدارية  وزارة الثقافة واإلعالم. -ثانيًا  

4 3 

 4 7 وزارة الصناعة. -وزارة التجارة 

 3 4 تطبيقات قضائية.

 44 73 االمجالي 

 

   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -4

 دروس حماضرات 

 إضافية

 ا موع أ رى العملي معامل

 44  1   43 ساعات التدريس

 44  1   43 معتمدةساعات 

 

  الل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية ) اصة(. ساعات تعلم 4
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 ها:تدريس اسرتاتيجياتوقياسها طرق واتساقها مع إلطار الوطين للمؤهالت وفقًا لللمقرر . خمرجات التعلم 3

 .اإلطار الوطين للمؤهالتاخلمسة الواردة يف جماالت خمرجات التعلم حيدد اجلدول التالي 

نظر إىل ا)املناسبة يف جماالت التعلم حسب املطلوب لمقرر تكون قابلة للقياس لقم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم : أواًل

 .الشرح أسفل اجلدول(

 .أمولةومع خمرجات التعلم املالقياس طرق اليت تناسب و تتسق مع ضع اسرتاتيجيات التدريس  :نيانيًا

أن تتسق خمرجات تعلم بدقة، وجيب خمرجات التعلم وتقويم  اليت تساعد على قياسناسبة املقياس ضع طرق ال :نيالثًا

، مع مالحظة أنه ال لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة هااتيجيات تدريسواسرتقياسها املقرر املستهدفة وطرق 

 .من جماالت التعلم يتطلب من كل مقرر أن يتضمن خمرجات تعلم من كل جمال

 

 طرق القياس تدريس املقرر اسرتاتيجيات لمؤهالتوفقًا لإلطار الوطين ل خمرجات التعلم م

 املعرفة 1

يعرف ويلخص األحكام الفقهية اخلاصة بامللكية  - 1-1

 الفكرية. 

يتعرف على أبرز الطرق النظامية إلثبات امللكية  -

 الفكرية.

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب. -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 املهارات اإلدراكية 2

 .مهارات االستماع - 2-1

  نازعة. لقدرة على التفكري وحتليل امليكتسب ا -

 ا.مونهفهم مضيفسرها ويو لنصوصايالحظ  -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 حق التقاضي املتعلق بامللكية الفكرية.مهارات  - 2-2

أحكام التقاضي القدرة على التفكري وحتليل  -

 للملكية الفكرية.

 القدرة على النقد، واالستدالل املنطقي. -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.
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 ؤولية س مل املالعالقات الشخصية ومهارات  3

 حيكم ويدير شؤون منازعات امللكية الفكرية. - 3-1

 مهارة احلوار وتداول الرأي.يكتسب   -

العمل يف جمموعات، والقدرة على يستطيع  -

 التناغم اإلجيابي مع اآلخرين.

 املنطقي والسليم عنها.تبين اآلراء والدفاع ي  -

 على إدارة الوقت.يقدر   -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي   -

 والتعاوني.

استالم الواجبات على  -

نظام إدارة التعليم 

(blackboard.) 

 

  تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

 االستماع والتواصل.  - 4-1

 يشرح القضايا بشكٍل منطقي . -

 يعلل وحيلل األسباب اليت بنيت عليها األحكام. -

يستطيع استخدام شبكة اإلنرتنت للتوصل إىل  -

 كل ما هو جديد يف ختصصه.

 يقدم األدلة املنطقية على كيفية حل القضايا. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب  -

اجلماعي التعليم 

 والتعاوني.

متابعة مشاركات  -

الطلبة من خالل 

اخلدمات اليت تقدمها 

 شبكة االنرتنت.

استخدام الربيد  -

االلكرتوني إلرسال حل 

 .الواجبات للمدرس

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 استخدام أسلوب - إدارة امللكية الفكرية. - 4-2

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

القضايا  -

 العملية.

 حركية -هارات النفسامل 5

 يشرح وحيلل القضايا املختصة بامللكية الفكرية. - 5-1

قيم األدلة على كيفية حل منازعات امللكية  -

 الفكرية.

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي 

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.
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القضايا  - والتعاوني.

 العملية.

والرتافع يف كل ما خيص امللكية  التحدث - 5-2

مؤثرة مع  شرعية ونظامية بلغة الفكرية 

 استعمال التعبريات احلركية املناسبة.

على الثقة بأنفسهم من فرصة الطالب  يهييء -

 خالل اإلجابات اجلماعية.

حلقات نقاش متعددة، الكتساب الثقة إنشاء  -

 وتعلم العمل اجلماعي.

مهارات العمل ضمن الفريق من خالل  توظيف -

 عمل اجملموعات.

لقدوة /مقابلة التعلم با -

من خالل  حمكمني 

 احملاضرات.

التعلم التعاوني  -

 الصفي.

التعلم التعاوني غري  -

 الصفي

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب  -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 

  
 

  الل الفصل الدراسي:قياس ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

كتابة مقال، ا تبار، مشروع مجاعي، مثال: ) القياس ةمهم التقويم

  (،  طابة، تقديم شفهي، إا تبار

األسبوع 

 احملدد له

نسبته من التقويم 

 النهائي

7   
 

  

4  

 

  

4  

 

  

3  

 

  

2  

 

  

 :همدعماالرشاد األكاديي للطالب ود. 

 اخلاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديي وطاقم التدريس أعضاء هيلة التدريس ترتيبات إتاحة  -7

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد  الله أعضاء هيلة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  اقدمذكر ا)
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 . مصادر التعّلمـه

 :املقررة املطلوبةالكتب 

ي، حسني هارون حممد شلقامي، كلية والقانون الوضع يالفقه االسالم وسائل محاية امللكية الفكرية يف -

 .2773الشريعة والقانون بنها، 

 .2773، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، امللكية الفكرية حقوق ،مركز الدراسات والبحوث -

صالح زين ، نشأتها ومفهومها ونطاقها وأهميتها وتكيفها وتنظيمها ومحايتها : الفكريةامللكية  املدخل إىل -

 . 2711، دار الثقافة، الدين

 .2772، سلسلة كتاب الرياض، بركات حممد مراد، يف املنظور اإلسالمي امللكية الفكرية حقوق -

 احلماية القانونية للعالمات التجارية ، سوسن سعيد شندي  . -

 لمي يف امللكية األدبية يف ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء ، حممد حسام حممود لطفي  .املرجع الع -

 قائمة الكتب املطلوبة: .74

 :(وغريها والتقارير الدوريات. الكتب واملراجع املوصى باقتنائها )4 

 :مواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريهاواإللكرتونية  املواد. 4

 :واللوائه املهنية األسطوانات املدجمة، واملعايريو ياتتعليمية أ رى مثل الربجممواد . أي 3

 :املطلوبةو. املرافق 

ة واملختربات )أي عدد املقاعد دا ل يدراسالقاعات المبا يف ذل  حجم من املرافق بّين متطلبات  املقرر الدراسي  

 :(، وغريهاالدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة قاعاتال

 (:وقاعات العرض، واملعامل، وغريها املختربات،و. املباني )قاعات احملاضرات، 7

 :وغريها( اللوحات الذكية والربجمياتو . مصادر احلاسب اآللي )أدوات عرض البيانات4

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذاحلاجة إىل جتهيزات خمربية  اصة،  مثل: مصادر أ رى )حددها-4

 يم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس :-7

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واسرتاتيجيات أ رى لتق. 4

 تطوير التدريس :إجراءات -4

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيه عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني -3

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيه اال تبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أ رى(:

 فعالية  املقرر الدراسي والتخطيا لتطويرها:صف إجراءات التخطيا للمراجعة الدورية ملدى -2

 


