
 

 

 
  

 جامعة أم القرى

 كلية الدراسات القضائية واألنظمة 

 الدكتوراه يف الدراسات القضائية  
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  اخلطة الدراسية: 2 /1 /4
 
 

 املتطلب السابقة نوع املقرر اسم املقرر رمز املقرر املستوى
 الساعات احملتسبة

 -عملي -)معتمدة 
 نظري(

 املستوى األول

 ال يوجد مقرر اجباري النوازل القضائية 4-5501711
 1, نظري1) -2

 عملي(
 ال يوجد مقرر اجباري نقد البحوث القضائية 2-5501712

 1نظري, 1) -2
 عملي(

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري ية يف كتب القضاءصدراسة ن 4-5501713
 يوجدال  مقرر اجباري االجتهاد القضائي 2-5501714

 1نظري, 1) -2
 عملي(

 58 مجيع مقررات الربانمج مقرر اجباري الرسالة 5501999
 
 
 
 
 
 

  املزيد من املستوايت حسب احلاجة أدرج
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 النوازل القضائية اسم املقرر: 

 (4-5501711) رمز املقرر: 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاملؤسسة التعليمية:إسم  1440 -3 -27اتريخ التوصيف:

 الدراسات القضائية -الدراسات القضائية واألنظمةالقسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 (4-5501711ة )النوازل القضائي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
 (4)أسبوعيًّا أربع ساعات . عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 الدراسات القضائية -دكتوراه . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .3

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

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

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

 %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .د
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه
 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

65 

 

 تعليقات:

 

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة املسجلني يف هذا املقرر:

 التعريف ابلنوازل والقضااي املستجدة . -1

 والقضااي املستجدة يف فقه القضاء .تنمية ملكة الطالب الفقهية وإعداده لدراسة النوازل  -2

 . إحاطة الطالب بعدد من النوازل والقضااي املستجدة -3

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

 .املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم هبا القسم يف حينها •
 .حتديث مصادر التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم •
 تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. •
 الطالب يف تعلم املقرر.الصعوابت اليت يواجهها دراسة  •
 عقد حلقات نقاش داخل القسم للنظر يف املقررات •
 توزيع استباانت على الطالب ملعرفة مرئياهتم حول املقرر •
 توظيف التقنية املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر. •
 .احملاضرة وضوعمب املتعلقة املعاصرة املسائل الستخراج اإلنرتنت شبكة استخدام  •
 .احملاضرة موضوع يف املدرس ومناقشة للدرس الطالب حتضري  •
 .القضااي على واالطالع املختلفة احملاكم زايرة  •

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

 القضائية النوازل: ومشوهلا حبثها املطلوب املواضيع



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

66 

 

احلارس  –مثال النوازل: ) تنفيذ أحكام احملكمني األجنبية ,  القضاء فقه يف مستجدة قضية ببحث طالب كل  املقرر مدرس يكلف
االستدالل على وقوع الزان واللواط  -أثر التقارير الطبية عند إقامة احلد - انتحال الشخصية واالعتداء على الغري -القضائي 

 . املقرر مدرس إشراف حتت حبثه وتقومي مبناقشة ليقوموا,  زمالئه على بعرضها يقوم مث (آبالت التصوير والتسجيل
 

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

 4 1 تنفيذ أحكام احملكمني األجنبية: النازلة األوىل

 4 1 املناقشة والتقومي

 4 1 احلارس القضائي: النازلة الثانية

 4 1 املناقشة والتقومي

 4 1 انتحال الشخصية واالعتداء على الغري: الثالثةالنازلة 

 4 1 املناقشة والتقومي

 4 1 أثر التقارير الطبية عند إقامة احلد: النازلة الرابعة

 4 1 املناقشة والتقومي

 4 1 االستدالل على وقوع الزان واللواط آبالت التصوير والتسجيل: النازلة اخلامسة

 4 1 املناقشة والتقومي

 4 1 حق التأليفاآلاثر و سرقة : النازلة السادسة

 4 1 املناقشة والتقومي

 4 1 حوادث التفجري ونسف املنشآت: النازلة السابعة
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 4 1 املناقشة والتقومي

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 56     56 التدريس الفعليةساعات 
 56     56 الساعات املعتمدة

 

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

 

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

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

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

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

 .القضائية النوازل معرفة - 1 -1
 .غريها من املستجدة القضااي بني التمييز -
 .القضائية النوازل ختريج كيفية  معرفة -
 املستجدة املسائل يف الفقهي البحث على القدرة -

 يف ببحث الطالب تكليف -
 .القضاء يف مستجدة قضية

 للبحوث والتقومي املناقشة -
 .الطالب من املقدمة

 املكتبات من االستفادة -
 .اإلنرتنت ومواقع اإللكرتونية

 املختلفة احملاكم زايرة -
 القضااي على للوقوف

 .املستجدة

 تقدمي البحوث -

املناقشة والتقومي  -
 لألحباث

1- 2    
1- 3    
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املهارات املعرفية 2

 القدرة على ختريج النوازل القضائية - 1 -2

املستندة على القدرة على إصدار األحكام العلمية  -
 األدلة.

عرض املسائل والعصف  -
 الذهين حوهلا

مناقشة األفكار واحلكم  -
 عليها موضوعية

ربط املعرفة مبا جيري يف  -
 الواقع

 تقدمي البحوث -

املناقشة والتقومي  -
 لألحباث

2- 2    
2- 3    

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 حتمل املسؤوليةالقدرة على  - 1 -3

 احرتام الرأي اآلخر -

 تقوية العالقة مع زمالئه واملدرسني -

 احلوار العلمي اجلاد -

 التعليم التعاوين -

 التكليف مبهمة مجاعية -

 التقومي املستمر -

مالحظة السلوك  -
 أثناء العمل

3- 2    
 العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات  4

 تقدمي البحوث - 2 -4

 املناقشة والتقومي -

 اإلفادة من قواعد املعلومات -

 

التدريب على استخدام  -
 قواعد املعلومات

 البحث العلمي -

املشاركة يف الندوات  -
 واملؤمترات وورش العمل

التكليف أبعمال  -
 حمددة

املناقشة للتأكد  -
من أن الطالب هو 

 صاحب اإلجناز

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

 واستيعاب املقروء واكتشاف مكوانته واحلكم عليه

  القدرة على الكتابة الصحيحة -

مالحظة طريقة األداء  -
 وتقوميها

مالحظة تعبريات لغة  -

القراءة اجلهرية  -
 لألحباث

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

 اجلسد

  احلوار العلمي واملناقشة -

 

5- 2    
 

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

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %60 4 تقدمي البحث 1

 %20 خالل الفصل  التقارير املقدمة من الطالب ملناقشة حبوث زمالئهم 2

 %20 15 ملخص أحد البحوث. 3

4    
5    
6    

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

  يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.
والنصح املشورة لتقدمي التدريس هيئة أعضاء تواجد -  
املكتبية الساعات خالل واملناقشات احلوار -  
ينيميأكاد مرشدين على الطالب توزيع -  
 اإللكرتوين والربيد املوقع طريق عن التواصل -

 
 مصادر التعّلم .ه

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 د. حممد بن حسني اجليزاين . فقه النوازل -
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 .د. عبد الناصر أبو البصل  املدخل إىل فقه النوازل -

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

 املعاصرة.جملة البحوث الفقهية  .1
 جملة البحوث اإلسالمية. .2
 جملة العدل. .3
 جملة القضائية. .4
 جملة األصول والنوازل. .5
 جملة جممع الفقه اإلسالمي . .6

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع الفقه اإلسالمي - 

 موقع جملة العدل  - 

 .( https://www.boe.gov.sa)على شبكة اإلنرتنت  الوزراءهيئة اخلرباء مبجلس 

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

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

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

 (https://iservices.scj.gov.saموقع جملس القضاء األعلى السعودي على شبكة اإلنرتنت) -

 

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

 املكتبة الشاملة -

 جامع الفقه اإلسالمي -
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 املرافق املطلوبة .و
متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بني  

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 تشتمل القاعات على عدد من املقاعد ال يقل عن عشرين مقعدا. -

 راسيةتوفري سبورة ذكية بكل قاعة د -

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

 ال ينطبق
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 حاسب آيل بكل قاعة -

 توفري أجهزة عرض )داات شو( يف القاعات -
 هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان  .3

 بروجكتور. .1

 حاسب آيل. .2

 سبورة ذكية. .3
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .س

 استمارة تقييم املقر من قبل الطالب -

 املالحظة املستمرة ألداء الطالب أثناء املشاركة الفردية واجلماعية -

 من خالل احلوارات واملناقشات املتعلقة ابملقرر اليت تدور أثناء احملاضرات -

 املناقشة -

 االختبار النهائي -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش
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 موضوع احملاضرة واحملاضرات السابقةطرح األسئلة حول  -

 استطالع آراء الطالب حول مدى فهمهم للمقرر -

  استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس حول الطرق واألساليب املتبعة يف تدريس املقرر -

 إجراءات تطوير التدريس: .ص
 تشجيع الطالب على املشاركة واملناقشة -

 ةتوجيه الطالب للبحث الذايت عن املعلوم -

 تفعيل التقنيات احلديثة يف عملية التدريس -

 تنويع أساليب التدريس -

 إعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراهتم التدريسية -
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ض

 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلني، 
 يتم تبادل تصحيح عينة من الواجبات واألحباث املقدمة بني أعضاء هيئة التدريس ابلقسم -

 مقارنة نتائج الطالب ابملقرر بنتائجهم يف املقررات األخرى ابلقسم -
 التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:صِّف إجراءات  .ط

عقد اجتماعات يف هناية كل فصل دراسي ألعضاء هيئة التدريس ملناقشة إجيابيات وسلبيات حمتوى املقرر , واقرتاح احللول  -
 املناسبة لتعديلها

بصفة دورية وإجراء التعديالت املناسبة كل ثالث سنوات يف ضوء تكوين جلنة من أعضاء هيئة التدريس ملراجعة املقرر  -
 نتائج الدراسات العلمية احلديثة فيما يتعلق ابملنهج

 ربط املقرر مبعايري اجلودة -
 

 د. أنور بن حسني احلمراين  اسم منسق الربانمج:
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 دراسة نصية يف كتب القضاء اسم املقرر: 

 (5501713-4) رمز املقرر: 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 الدراسات القضائية -الدراسات القضائية واألنظمةالقسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 (5501713-4) دراسة نصية يف كتب القضاء. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .8
 (4)أسبوعيًّا أربع ساعات . عدد الساعات املعتمدة: 2 .9

 الدراسات القضائية -دكتوراه . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .10
 بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بني  هذا 

 املنهجية للدكتوراهالسنة . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .11
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .12
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .13
 املبىن الرئيسياملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .14

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

 %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  اإللكرتوينالتعليم  .ب
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .د
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه
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 تعليقات:

 

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 االطالع على الرتاث اإلسالمي العظيم يف ابب القضاء والسياسة الشرعية . -1

 االستفادة مما كتبه علماء السلف يف مسائل السياسة الشرعية واإلمامة والقضاء . -2 

 التدرب على أساليب فقهاء السلف يف معاجلة القضااي السياسية وتناوهلا من وجهة نظر شرعية حتقق املصاحل وتدرأ املفاسد . -3

 استعراض أهم املسائل املتعلقة ابلسياسة الشرعية من كتب السلف -4

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

 ة.استخدام شبكة اإلنرتنت الستخراج املسائل املتعلقة مبوضوع احملاضر  - 

 حتضري الطالب للدرس ومناقشة املدرس يف موضوع احملاضرة. - 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ح

 وصف عام للمقرر:
 املواضيع املطلوب حبثها ومشوهلا: 

حلاجة إليه يف ، وحيسن أن تكون مما متسُّ ام مسائل السياسة الشرعية والقضاءمن أه ةمسائل كل أسبوع خيتار أستاذ املادة يف    
 .من كتب القضاء والسياسة الشرعية ، من عشرة كتب  الواقع الذي نعيشه

 :وتكون دراستها على النحو التايل 

ا كتب حوله يف الدراسات ، واستعراض منهجه يف ذلك الكتاب من خالل مقدمته أو مأواًل: التعريف ابلكتاب وترمجة مؤلفه
 .املتخصصة
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 .املختارة دراسة نصيَّة كافيةألة : دراسة املساثنياً 

 .ملسألة بفقه الواقع ومقارنتها به: ربط ااثلثاً 

 .: تكليف الطلبة ببحث املسألة وقراءهتا يف كتب السياسة الشرعية والقضاء املماثلة اليت حبثت هذه املسألة وتكلمت عنهارابعاً 

اإلعذار والتأجيل والتلوم  –الدعاوى وأقسامها  –بيان املدعي من املدعى عليه  –والية القضاء بعض املسائل: )لوهذه أمثلة 
 –القضاء بشهادة الصبيان  –القضاء ابلقرائن  –القضاء بشاهد وميني  –احلكم بعلم القاضي  –تعارض البينات  –والتعجيز 

 احلبس يف الدين( –تحكيم ال –القضاء ابلسياسة الشرعية  -التعزير –القضاء بشاهدة غري العدول للضرورة 
 

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

 4 1 والية القضاء: املسألة األوىل

 4 1 بيان املدعي من املدعى عليه: املسألة الثانية

 4 1 الدعاوى وأقسامها: املسألة الثالثة

 4 1 والتأجيل والتلوم والتعجيزاإلعذار : املسألة الرابعة

 4 1 تعارض البينات: املسألة اخلامسة

 4 1 احلكم بعلم القاضي: املسألة السادسة

 4 1 القضاء بشاهد وميني: املسألة السابعة

 4 1 القضاء ابلقرائن: لثامنةاملسألة ا

 4 1 القضاء بشهادة الصبيان  :تاسعةاملسألة ال

 4 1 القضاء بشاهدة غري العدول للضرورة :عاشرةاملسألة ال
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 4 1  التعزير :ادية عشرةاملسألة احل

 4 1 القضاء ابلسياسة الشرعية  :ثانية عشرةاملسألة ال

 4 1 التحكيم  :ثالثة عشرةاملسألة ال

 4 1 احلبس يف الدين :رابعة عشرةاملسألة ال

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .7
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 56     56 ساعات التدريس الفعلية
 56     56 الساعات املعتمدة

 

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

 

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

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

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

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

معرفة أهم املسائل املتعلقة ابلسياسة الشرعية من كتب  - 1 -1
 السلف

 القدرة على البحث الفقهي يف املسائل املستجدة -

معرفة أساليب فقهاء السلف يف معاجلة القضااي  - 

تكليف الطالب بتحضري  -
 املسائل.

 املناقشة واحلوار. -

االستفادة من املكتبات  -

 احلوار -

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

 اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت. السياسية
1- 2    
1- 3    

 املهارات املعرفية 2
 القضااي السياسيةالقدرة على معاجلة  - 1 -2

القدرة على إصدار األحكام العلمية املستندة على  -
 األدلة.

 

عرض املسائل والعصف  -
 الذهين حوهلا

مناقشة األفكار واحلكم  -
 عليها موضوعية

ربط املعرفة مبا جيري يف  -
 الواقع

 عرض املسائل -

 املناقشة والتقومي -

2- 2    
2- 3    

 العالقات الشخصية وحتمل املسؤوليةمهارات  3
 القدرة على حتمل املسؤولية - 1 -3

 احرتام الرأي اآلخر -

 تقوية العالقة مع زمالئه واملدرسني -

 احلوار العلمي اجلاد -

 التعليم التعاوين -

 التكليف مبهمة مجاعية -

 التقومي املستمر -

مالحظة السلوك  -
 أثناء العمل

3- 2    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 عرض املسائل والقراءة الصحيحة هلا - 2 -4

 املناقشة والتقومي -

 اإلفادة من قواعد املعلومات -

 

التدريب على استخدام  -
 قواعد املعلومات

 البحث العلمي -

املشاركة يف الندوات  -
 واملؤمترات وورش العمل

التكليف أبعمال  -
 حمددة

املناقشة للتأكد  -
من أن الطالب هو 

 صاحب اإلجناز

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
القراءة اجلهرية  -مالحظة طريقة األداء  -القدرة على القراءة اجلهرية الصحيحة للنصوص  - 1 -5
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م

 واستيعاب املقروء واكتشاف مكوانته واحلكم عليه

  القدرة على الكتابة الصحيحة -

 وتقوميها

مالحظة تعبريات لغة  -
 اجلسد

  احلوار العلمي واملناقشة -

 لألحباث

 املناقشة والتعقيب -

 

5- 2    
 

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

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %20 4 حتضري املسائل 1

 %20 خالل الفصل املناقشة واحلوار  2

 %60 15 االختبار النهائي 3

4    
5    
6    

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

  يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.
 احلوار واملناقشات خالل الساعات املكتبية -

 ينيميتوزيع الطالب على مرشدين أكاد -

 التواصل عن طريق املوقع والربيد اإللكرتوين -

 مصادر التعّلم -ه
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 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 السياسة الشرعية لشيخ اإلسالم ابن تيمية . -1

 الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية البن القيم . -2

 غياث األمم يف التياث الظلم ، إلمام احلرمني اجلويين . -3

 القاضي للماوردي .أدب  -4

 األحكام السلطانية للماوردي . -5

 األحكام السلطانية للقاضي أيب يعلى . -6

 معني احلكام فيما يرتدد بني اخلصمني من األحكام ، لعالء الدين الطرابلسي احلنفي . -7

 .العقد املنظِّّم للحكام فيما جيري بني أيديهم من العقود واألحكام ، البن سلمون الكناين -8 

 أقضية النيبِّّ صلى هللا عليه وسلم البن الطالَّع املالكي . -9 

 مزيل املالم عن حكام األانم ، البن خلدون . -10

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

 اجملالت الفقهية احملكمة - 

 جملة العدل -

 اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع 3

 موقع الفقه اإلسالمي -

 موقع جملة العدل  - 
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 .( https://www.boe.gov.sa)على شبكة اإلنرتنت  هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء

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

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

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

 https://iservices.scj.gov.saموقع جملس القضاء األعلى السعودي على شبكة اإلنرتنت) -

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

 املكتبة الشاملة -

 يجامع الفقه اإلسالم -

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

 وغريها(:واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، 
 تشتمل القاعات على عدد من املقاعد ال يقل عن عشرين مقعدا. -

 توفري سبورة ذكية بكل قاعة دراسية -

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

 ال ينطبق
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .5

 حاسب آيل بكل قاعة - 

 توفري أجهزة عرض )داات شو( يف القاعات -

 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .6

 بروجكتور. .1
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 حاسب آيل. .2

 سبورة ذكية. .3
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .س

 استمارة تقييم املقر من قبل الطالب -

 املالحظة املستمرة ألداء الطالب أثناء املشاركة الفردية واجلماعية -

 واملناقشات املتعلقة ابملقرر اليت تدور أثناء احملاضراتمن خالل احلوارات  -

 املناقشة -

 االختبار النهائي -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش

 طرح األسئلة حول موضوع احملاضرة واحملاضرات السابقة -

 استطالع آراء الطالب حول مدى فهمهم للمقرر -

  استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس حول الطرق واألساليب املتبعة يف تدريس املقرر -

 إجراءات تطوير التدريس: .ص
 تشجيع الطالب على املشاركة واملناقشة -

 توجيه الطالب للبحث الذايت عن املعلومة -

 تفعيل التقنيات احلديثة يف عملية التدريس -

 تنويع أساليب التدريس -

 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراهتم التدريسيةإعداد  -
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ض
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 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 مة بني أعضاء هيئة التدريس ابلقسميتم تبادل تصحيح عينة من الواجبات واألحباث املقد -

 مقارنة نتائج الطالب ابملقرر بنتائجهم يف املقررات األخرى ابلقسم -
 صِّف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ط

سلبيات حمتوى املقرر , واقرتاح احللول عقد اجتماعات يف هناية كل فصل دراسي ألعضاء هيئة التدريس ملناقشة إجيابيات و  -
 املناسبة لتعديلها

تكوين جلنة من أعضاء هيئة التدريس ملراجعة املقرر بصفة دورية وإجراء التعديالت املناسبة كل ثالث سنوات يف ضوء  -
 نتائج الدراسات العلمية احلديثة فيما يتعلق ابملنهج

 ربط املقرر مبعايري اجلودة -
 

 د. أنور بن حسني احلمراين الربانمج:اسم منسق 

 1440 -3 -27 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

    نـقـــد البـحــــــوث القـضــائـيـة اسم املقرر: 

 (5501712-2) رمز املقرر:                            
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 الدراسات القضائية -الدراسات القضائية واألنظمةالقسم: -لكليةا

 

 ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي  .ت
 (5501712-2) نقد البحوث القضائية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .15
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .16
 الدراسات القضائية -دكتوراه . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .17

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

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

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

 %40 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .و
 

   

 %40 النسبة: نعم اإللكرتوينالتعليم  .ز
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ط
    

الذهاب للمكتبات العلمية واالستفادة مما : تذكر أخرى .ي
  وجمالت يودع فيها من حبوث

 %20 النسبة: نعم
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 تعليقات:

 

 األهداف .ث
 الرئيس؟ما هدف املقرر  -1

 التعريف مبنهجية البحث العلمي يف الدراسات القضائية ، وشروطه وأركانه ، وجماالته . -1
 بيان مصادر الدراسات القضائية املختلفة . -2
 معرفة أصول ومناهج النقد العلمي للبحوث العلمية .  -3
 معرفة األخطاء واملثالب القادحة يف البحوث العلمية . -4

 االستفادة من النقد العلمي يف تاليف األخطاء أثناء البحث العلمي وبناء منهجية علمية جيدة للطالب . -5     

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

 . االطالع على مواقع اجملالت العلمية احملكمة . 1  
 . االطالع على مواقع اجلامعات العلمية .2 
 . متابعة ما تقذف به املطابع يومياً من حبوث علمية حمكمة يف جمال الدراسات القضائية . 3 

 . االستفادة من جهود اهليئات العلمية واجلامعات يف وضع منهجيات حمددة للبحث العلمي . 4
 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .خ

 وصف عام للمقرر:
متابعة للبحوث العلمية يف جمال الدراسات القضائية ، ونقد هلا يف  –كما هو مرسوم يف هدفه   –طبعًا املقرر  

طالب ؛ حبث يقوم الطالب ابختيار حبٍث علمي حمكم ومنشور يف سبيل االستفادة من ذلك يف بناء منهجية علمية لل
 جمال الدراسات القضائية ، مث يقوم بقراءته ونقده .

 وتقدمي تقرير عنه ألستاذ املقرر ، مث يناقش يف أثناء احملاضرات.

جناايت غري املسلم وعقوابهتا يف دار  –وهذه بعض األمثلة للبحوث: ) طرق تقدير التعويض عن الضرر املعنوي 
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أحكام الغائب يف جملس  -قضاء األحداث يف اململكة -التعزير ابملال  –عقوبة اختطاف األطفال  –اإلسالم 
  (القضاء

 

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

، راسات القضائية، وشروطه وأركانهالتعريف مبنهجية البحث العلمي يف الد  -1
  وجماالته  .

 ساعتان 1

 ساعتان 1 بيان مصادر الدراسات القضائية املختلفة ، وآلية الرجوع هلا . -2

، ومعرفة األخطاء يةمعرفة أصول ومناهج النقد العلمي للبحوث العلم -3
 .هلا، واهلدف منه، وكيفية النقد البحوث العلميةثالب القادحة يف وامل

 ساعتان 1

نشورة يف جمال تكليف الطالب الدارسني ابختيار أحباٍث علمية حمكمة م -4
ه ونقده؛ وتقدمي تقرير ، مث يقوم الطالب املكلف بقراءتالدراسات القضائية
بيات وما له من إجيا، وأمهية البحث وما عريفاً بوعاء النشر: تمفصل عنه؛ يشمل

، بغية مناقشتها واالستفادة منها يف تقومي البحوث العلمية عليه من نقدٍ 
 املستقبلية .

 مث يوزع تقريره على الطالب ، ويناقشونه مع األستاذ .     

 –وهذه بعض األمثلة للبحوث: ) طرق تقدير التعويض عن الضرر املعنوي 
 –عقوبة اختطاف األطفال  –جناايت غري املسلم وعقوابهتا يف دار اإلسالم 

 -أحكام الغائب يف جملس القضاء -قضاء األحداث يف اململكة -التعزير ابملال 
ية العمدية على الصلح عن اجلنا -تضمني الطبيب يف ضوء الشريعة اإلسالمية

السرت يف القضااي اجلنائية  -حقوق املتهم يف الشريعة اإلسالمية -النفس ومادوهنا

 ساعتان 1
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  (ضوابطه -صورة  -حكمة  -مفهومه 

 ساعتان 1 طرق تقدير التعويض عن الضرر املعنوي 

 ساعتان 1 جناايت غري املسلم وعقوابهتا يف دار اإلسالم

 ساعتان 1 عقوبة اختطاف األطفال 

 ساعتان 1 التعزير ابملال 

 ساعتان 1  قضاء األحداث يف اململكة

 ساعتان 1 أحكام الغائب يف جملس القضاء

 ساعتان 1 تضمني الطبيب يف ضوء الشريعة اإلسالمية

 ساعتان 1 الصلح عن اجلناية العمدية على النفس ومادوهنا

 ساعتان 1 الشريعة اإلسالميةحقوق املتهم يف 

 ساعتان 1 ضوابطه -صورة  -حكمة  -السرت يف القضااي اجلنائية مفهومه 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .12
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

 أربع ساعات ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .13
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 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .14
 الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة 

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

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

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

يهدف املقرَّر إىل ختريج الطالب العارف واملتقن ملهارات  1 -1
خالل البحث العلمي يف جمال الدراسات القضائية ؛ من 

فهم جوانب املقرَّر ، إىل تطبيقه يف الواقع العلميِّ من خالل 
 البحوث الصادرة عنه مستقباًل .

 .أحباث البتكليف الط -

 املناقشة واحلوار. -

االستفادة من املكتبات  -
 اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت.

 احلوار -

 املناقشة والتقومي -

1- 2    
1- 3    

 املعرفيةاملهارات  2
 معرفة أصول ومناهج البحث العلمي  . - 1 -2

 معرفة مصادر الدراسات القضائية . -

 -معرفـــــة أوعيـــــة النشـــــر للبحـــــوث القضـــــائية احملكمـــــة .  -
 معرفة قواعد وأصول النقد العلمي اهلادف .

 

 

عرض املسائل والعصف  -
 الذهين حوهلا

مناقشة األفكار واحلكم  -
 احملاضرات التدريسية .

البحث واملتابعة للبحوث  -
العلمية الصادرة يف جمال 

 الدراسات القضائية . 

 احلوار واملناقشة . -

 التطبيق العملي . -

 

 أوراق العمل . -

التقارير املقدمة  - 
 من الطالب .

2- 2    
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
2- 3    

 وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية  3
ربط اجلانب النظري للمقرَّر ابجلانب العملي والتطبيقي ،  1 -3

مع خالل االستفادة من املعلومات واملهارات واملصادر 
اليت تلقاها الطالب يف بناء شخصيَّته العلمية وتعامله مع 
اآلخرين وفق قواعد البحث العلمي والنقد العلمي 

 الصحيح .

 واأللقاء .احملاضرات 

املتابعة للبحوث القضائية 
 املنشورة .

 النقد العلمي . 

االستفادة من مواقع 
 املعلومات املختلفة.

االستفادة من مراجع 
 ومصادر املقرَّر املختلفة .

التكليف أبحباث  -
وأوراق عمل يف 
مفردات املقرَّر 

 ومنهجه . 

املناقشة يف أوراق  -
العلم والتقارير 

  .املقدمة من الطالب

3- 2    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 عرض املسائل والقراءة الصحيحة هلا - 2 -4

 املناقشة والتقومي -

 اإلفادة من قواعد املعلومات -

 

التدريب على استخدام  -
 قواعد املعلومات

 البحث العلمي -

املشاركة يف الندوات  -
 واملؤمترات وورش العمل

التكليف أبعمال  -
 حمددة

املناقشة للتأكد  -
من أن الطالب هو 

 صاحب اإلجناز

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5- 1      

5- 2    
 

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

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %80طوال  التقارير املقدمة حول األحباث  1
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 احملاضرات

2 
طوال  املناقشات الشفوية واملشاركات

 احملاضرات
10% 

3 
طوال  الواجبات والتكليفات واحلضور

 احملاضرات
10% 

4    
5    
6    

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

  يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.
 احلوار واملناقشات خالل الساعات املكتبية -

 ينيميتوزيع الطالب على مرشدين أكاد -

 التواصل عن طريق املوقع والربيد اإللكرتوين -

 مصادر التعّلم -ه
 املطلوبة:. أدرج الكتب املقررة 1

طبيعة املقرر ال حتتاج كتااًب مقررا ، وإمنا يعرف الطلبة عن طريق احملاضرات : أبساليب ومناهج البحث العلمي ، واألخطاء    
واملثالب اليت يقع فيها الباحثون ، واألهداف من النقد العلمي وأساليبه وطرقه ، مث تبنيَّ هلم مصادر وأوعية النشر للبحوث 

  العلمية القضائية .

 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2
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 جمالت اجلامعات السعودية . -   

 جملة العدل ، الصادرة عن وزارة العدل ابململكة . -   

  جملة القضائية ، الصادرة عن وزارة العدل ابململكة . -  

 

 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:.3

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

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

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

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

 ( .https://iservices.scj.gov.saموقع جملس القضاء األعلى السعودي على شبكة اإلنرتنت) -

  

 

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

 املكتبة الشاملة -

 يجامع الفقه اإلسالم -

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 تشتمل القاعات على عدد من املقاعد ال يقل عن عشرين مقعدا. -
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 توفري سبورة ذكية بكل قاعة دراسية -

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

 ال ينطبق
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .8

 حاسب آيل بكل قاعة - 

 توفري أجهزة عرض )داات شو( يف القاعات -

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

 بروجكتور. .1

 حاسب آيل. .2

 سبورة ذكية. .3
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ظ
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ع

 استمارة تقييم املقر من قبل الطالب -

 واجلماعيةاملالحظة املستمرة ألداء الطالب أثناء املشاركة الفردية  -

 من خالل احلوارات واملناقشات املتعلقة ابملقرر اليت تدور أثناء احملاضرات -

 املناقشة -

 النقد لألحباث. -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .غ
 طرح األسئلة حول موضوع احملاضرة واحملاضرات السابقة -

 مدى فهمهم للمقرراستطالع آراء الطالب حول  -
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  استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس حول الطرق واألساليب املتبعة يف تدريس املقرر -

 إجراءات تطوير التدريس: .ف
 تشجيع الطالب على املشاركة واملناقشة -

 توجيه الطالب للبحث الذايت عن املعلومة -

 تفعيل التقنيات احلديثة يف عملية التدريس -

 لتدريستنويع أساليب ا -

 إعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراهتم التدريسية -
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ق

 أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع 
 يتم تبادل تصحيح عينة من الواجبات واألحباث املقدمة بني أعضاء هيئة التدريس ابلقسم -

 مقارنة نتائج الطالب ابملقرر بنتائجهم يف املقررات األخرى ابلقسم -
 والتخطيط لتطويره:صِّف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي  .ك

عقد اجتماعات يف هناية كل فصل دراسي ألعضاء هيئة التدريس ملناقشة إجيابيات وسلبيات حمتوى املقرر , واقرتاح احللول  -
 املناسبة لتعديلها

تكوين جلنة من أعضاء هيئة التدريس ملراجعة املقرر بصفة دورية وإجراء التعديالت املناسبة كل ثالث سنوات يف ضوء  -
 نتائج الدراسات العلمية احلديثة فيما يتعلق ابملنهج

 ربط املقرر مبعايري اجلودة -
 

 د. أنور بن حسني احلمراين اسم منسق الربانمج:

 1440 -3 -27 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 االجتهاد القضائي اسم املقرر:  

 5501714-2 رمز املقرر:  
 

 

 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمةالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت
 5501714-2 رمز املقرر:   .االجتهاد القضائي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .22
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .23
 الدراسات القضائية – الدكتوراة . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .24

 قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بني  هذا بداًل من إعداد 
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 األول العام. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .25
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .26
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .27
 املبىن الرئيسياملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .28

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

 %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .و
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ز
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ط
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ي
 

 تعليقات:

 

 
 األهداف .ث
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 التعريف ابالجتهاد القضائي ومشروعيته.  -1
 تنمية مهارات وملكة الطالب يف دراسة االجتهاد القضائي -2
 حاطة الطالب بكيفية االجتهاد القضائي.إ  -3
 بناء الشخصية الفقهية والقضائية عند الطالب .  -4

.  

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

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

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

يتناول هذا املقرر التعريف ابالجتهاد القضائي، وبيان مشروعيته، وضوابطه، وحكم االجتهاد القضائي يف النوازل  -
القضائي، ومنهجه، وكيفية تنزيل احلكم القضائي على الوقائع القضائية، مع دراسة والوقائع وأمهيته، وأنواع االجتهاد 
 تطبيقية يف بعض األحكام القضائية.

 

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

 2 1 تعريف االجتهاد القضائي وبيان مشروعيته . -1

 2 1 االجتهاد القضائي .ضوابط  -2

 2 1 حكم االجتهاد القضائي في النوازل والوقائع وأهميته.  -3

 2 1 اشتراط االجتهاد في القاضي وكالم أهل العلم في ذلك.  -4
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 2 1 أنواع االجتهاد القضائي وبيان التطبيقات العملية على ذلك . -5

 2 1 القاضي المقلد وصحة توليته . -6 

 2 1 السوابق القضائية وأثرها في االجتهاد القضائي . -۷ 

 منهج االجتهاد القضائي في النوازل والوقائع:  -۸

 تصور النازلة وفهمها فهما دقيقا. -أ

 تصنيف النازلة تحت ما يناسبها من النظر الفقهي -ب

 تنزيل الحكم القضائي على الواقعة. -ج 

2 4 

 2 1 كيفية تنزيل الحكم القضائي على الوقائع القضائية . -9

 أهم المعتبرات الشرعية لتنزيل األحكام القضائية على الوقائع : -۱۰

 .المقاصد الشرعية -أ 

 الجمع بين الكليات العامة واألدلة الجزئية الخاصة .  -ب

 مراعاة المصالح والمفاسد.  -ت

 النظر الى الماالت.  -ث

ة تغير األحكام بتغير األزمان واألعراف والظروف ظمالح  -ج

 واألوضاع . 

 فهم عين الواقعة واستيعاب صورتها على الحقيقة .  -ح

 البة.مطابقة الحكم القضائي للواقعة ومالقاته العين المط -خ

 

2 4 

 4 2 دراسة تطبيقية في بعض األحكام القضائية . -۱۱
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .17
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

 ساعتان ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .18
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 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .19
 الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار 

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

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

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

 احملاضرة. - وما يتعلق به ابالجتهاد القضائيالتعريف  - 1-1
 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.  -
التعليم استخدام أسلوب  -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

 األحكام القضائيةالتطبيق على مجلة من  - 1-2

1-3    
 املهارات املعرفية 2

2-1 
املناقشات واألسئلة الشفهية وإعداد استمارة ملتابعة تقدم  ❖

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

 واحباث ) سواًء مجاعية أو فردية (.
 

  

2-2    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 احملاضرة. - ملفردات املقرر.املوائمة بني اجلانب النظري واجلانب العملي  3-1
 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.  -
استخدام أسلوب التعليم  -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

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

 واجلماعية.
عمليات تقومي  -
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 األقران.

النقاش، منتدايت  -
 واملقابالت.

3-2    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 بنهاية تدريس املقرر ينبغي أن يكون الطالب قادرا على أن: 4-1

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

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

(blackboard.) 
 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.  -
استخدام أسلوابلتعليم  -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -
 والتقارير البحوث التطبيقية -

االختبارات  -
 التحريرية

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

 واجلماعية.
عمليات تقومي  -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1   

 

 

5-2    
 
 
 

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

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 40 طوال الفصل الواجبات والتكليفات 1
 60 األخري االختبار النهائي 2
3    
4    
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ز
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

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

 

 مصادر التعّلم .ي
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 املوافقات للشاطيب-1

 قواعد األحكام للعز بن عبدالسالم -2

 التخريج عند الفقهاء واألصوليني يعقوب الباحسني-3

 . ۱۸تنزيل األحكام على الوقائع القضائية ، على راشد الدبيان ،  جملة العدل ، العدد  - 4 

  .القضاء األعلى واحملكمة العليا املبادئ والقرارات الصادرة من اهليئة القضائية واهليئة الدائمة مبجلس -5

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

 جملة العدل .1
 جملة القضائية .2
 جملة قضاء .3
 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 احلديث، والشبكة الفقهية واأللوكةامللتقيات العلمية مثل: ملتقى أهل 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
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 املوسوعة الفقهية -
 جامع الفقه اإلسالمي -
 املكتبة الشاملة -

 
 املرافق املطلوبة .أأ

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

 مقعد احلد األقصى لكل شعبة. 30قاعة مزود ة بعدد 

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

 قاعات دراسية. .1

 املكتبة . .2

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

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

 بروجكتور. .1

 حاسب آيل. .2

 سبورة ذكية. .3
 

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

 استبياانت تقومي  الطالب للمقرر:

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

 هيئة التدريس أو املوقع االلكرتوين للكلية.
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 التقييم الداخلي للمقرر:
ض أن يقيَّم الزمالء يف القسم أداء عضو تتم عملية التقييم هذه إما عن طريق أستاذة املادة أو عن طريق القسم العلمي، حيث يفرت   .غ

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

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

 املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .ق

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .1

 تشجيع عمليات التعلم الذايت. .2

 تشجيع القراءات اخلارجية.  .3

 تشجيع الطالب علي املناقشة اجلماعية. .4

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

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

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

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .3

 صِّف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ل

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

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات .2
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 د. أنور بن حسني احلمراين اسم منسق الربانمج:

 1440-3-13 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 الرسالة توصيف                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرسالةمنوذج توصيف                                 
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 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية: اسم 1440-7-13الثاين الفصل  اتريخ التوصيف:

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمة  القسم: - لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج
 رسالة الدكتوراه يف الدراسات القضائية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .29
 58 املعتمدة:. عدد الساعات 2 .30
 الدكتوراه يف الدراسات القضائية . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .31

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

 الفصل الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .32
 مجيع مقررات الربانمج . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .33
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .34

 
 األهداف

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 الرجوع إىل مصادر ومراجع التخصص واإلفادة منها.تدريب الطالب على  .1
 إعطاء الطالب فرصة التعامل مع الوقائع القضائية، واحلكم عليها. .2

  تنمية ملكة الطالب يف مقارنة اآلراء، والرتجيح بينها..  3

 

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

 لكي يقدم الطالب مشروع الرسالة )خطة البحث( جيب أن يتم ذلك وفقاً لإلجراءات التالية:
 ل، أو اجتاز االختبار الشامل.( من املقررات الدراسية على األق%50أ ـ أن يكون الطالب قد اجتاز أكثر من )

 ب ـ يقدم الطالب مشروع الرسالة مكتوابً بلغة علمية سليمة تتضمن العناصر الرئيسة خلطة البحث.
 .على جملس القسمللموافقة عليها متهيداً لعرضها املرشد العلمي للدراسات العليا  على ج ـ تقدم
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حالة املوافقة عليه يعني أحد األعضاء مشرفاً على الرسالة، ومشرفاً مساعداً ـ إن يقدم الطالب موضوعه إىل جملس القسم، ويف  د ـ
 وجد.

 هـ ـ ُيرفع بذلك إىل جملس الكلية للمصادقة على قرار القسم أو إبداء الرأي.
 و ـ ُيدرج موضوع الرسالة واإلشراف يف جملس عمادة الدراسات العليا ألخذ املوافقة.

 رسائل الدكتوراه ابألصالة واالبتكار واإلسهام الفاعل يف إمناء املعرفة يف ختصص الطالب.جيب أن تتميز موضوعات ز. 
يقبل حتقيق الكتب الرتاثية ذات القيمة العلمية يف جمال التخصص موضوعًا للرسالة مع التقدمي له بدراسة جادة، على أن ح. 

 يكون ذلك يف إحدى املرحلتني )املاجستري أو الدكتوراه(.
 .الدكتوراه ابللغة العربيةب رسائل تكتك. 
 عليها. الكليةيلتزم الطالب مبفردات خطة البحث اليت انقشها أعضاء جملس القسم ومتت موافقة جملس ل. 

 مناقشة علنية، وتُعلن نتيجة املناقشة. الرسالةيشكل جملس القسم جلنة ملناقشة م.  
 
 ملناقشـــة:ا

 املناقشة اجتياز طالب الدكتوراه االختبار الشامل.يشرتط لتكوين جلنة  - 
 يقرتح جملس القسم املختص أعضاء جلنة املناقشة، وله أن يقرتح عضواً أو عضوين احتياطاً. - 

يوصي جملس الكلية بتكوين اللجنة على ضوء ما يرده من القسم، وإذا رأى تغيري كل أو بعض أعضاء اللجنة فيعاد املوضوع  -
 قسم.إىل جملس ال

 ترفع توصية جملس الكلية إىل جملس عمادة الدراسات العليا الختاذ القرار الالزم. -
 ال يتم توزيع نسخ الرسالة على أعضاء جلنة املناقشة إال بعد مصادقة مدير اجلامعة على قرار جملس عمادة الدراسات العليا. -
 عن الرسالة وفق النموذج املعد لذلك، على أال تزيد املدة من يقدم كل عضو مناقش إىل عميد الكلية املختصة تقريرًا مفصالً  -

اتريخ إرسال النسخة إىل اتريخ املناقشة املقرتح عن شهرين للماجستري وثالثة أشهر للدكتوراه، اعتبارًا من اتريخ إرسال النسخة 
 من الرسالة.

 
 

 وينبغي مراعاة التايل:

 ه رسالتان ومل يناقش أحدمها.جيب أن ال يكون العضو املناقش قد أسندت ل -1
 أن يكون العضو اخلارجي مناقشاً. -2
جيب اإلعالن عن املناقشة ابلقسم والكلية واملوقع اإللكرتوين ابجلامعة يف موعد ال يقل عن أسبوع من املناقشة، ويتم تسليم  -3
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 ن املناقشة على األقل.نسخة من اإلعالن إىل وكيل عمادة الدراسات العليا للشؤون األكادميية قبل أسبوع م
تعد جلنة املناقشة تقريرًا يوقع من مجيع أعضائها، يقدم إىل رئيس القسم خالل أسبوع من اتريخ املناقشة، متضمنًا إحدى  -4

 التوصيات اآلتية:
 قبول الرسالة والتوصية مبنح الدرجة. -1
أخرى، ويفوض أحد أعضاء جلنة املناقشة ابلتوصية مبنح الدرجة قبول الرسالة مع إجراء بعض التعديالت دون مناقشتها مرة  -2

 بعد التأكد من األخذ هبذه التعديالت يف مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من اتريخ املناقشة، وجمللس اجلامعة االستثناء من ذلك.
ناًء على توصية جملس القسم استكمال أوجه النقص وإعادة مناقشتها خالل الفرتة اليت حيددها جملس الدراسات العليا ب -3

 املختص على أال تزيد عن سنة واحدة من اتريخ املناقشة.
 .عدم قبول الرسالة -4

 
 تقومي الرسالة:

( أعاله، ويكون تقدير الطالب 2،1حتسب الدرجة النهائية للرسالة من مائة فيحال قبوهلا وفق التوصيتني الواردتني يف الفقرتني ) -
 على متوسط ما يقدره أعضاء جلنة املناقشة من درجات.يف الرسالة بناًء 

 متابعة عمل الطالب. –ما أمكن  –حتدد فرتة استكمال أوجه النقص يف الرسالة مبا ال يزيد عن سنة، ويتوىل املشرف  -
تفى إبعالن إجازة ويك ( أعاله،3درجة يف حال قبوهلا وفق التوصية الواردة يف الفقرة ) 80حتسب الدرجة النهائية للرسالة من  -

  الرسالة يف حالة قبوهلا بعد إعادة مناقشتها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :يف اجملاالت التعليمية املختلفة وطرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاللربانمج خمرجات التعلم  5 /1 /4
 :تعلم وطرق القياس واسرتاتيجيات التدريسالمصفوفة خمرجات  1 /5 /1 /4
 طرق القياس اسرتاتيجيات التدريس خمرجات التعلم وفقًا جملاالت التعلم يف اإلطار الوطين 

 (الدكتوراه – املاجستري – الدبلوم العايل) املهارات املعرفية 1


	4. التعليم والتعلم:
	4/ 1 خصائص الخرجين ومخرجات التعلم:
	4/ 1/ 4 توصيف المقررات الدراسية:
	توصيف المقرر الدراسي
	أ. التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
	ب. الأهداف
	ج. وصف المقرر الدراسي (ملاحظة: المطلوب هنا وصفٌ عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أودليل البرنامج).
	د. الإرشاد الأكاديمي للطلاب ودعمهم
	ه. مصادر التعلّم
	و. المرافق المطلوبة
	ز. تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره

	4/ 1/ 4 توصيف المقررات الدراسية:
	توصيف المقرر الدراسي
	أ. التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
	ب. الأهداف
	ح. وصف المقرر الدراسي (ملاحظة: المطلوب هنا وصفٌ عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أودليل البرنامج).
	ذ. الإرشاد الأكاديمي للطلاب ودعمهم
	ه- مصادر التعلّم
	ه. المرافق المطلوبة
	ز. تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره

	4/ 1/ 4 توصيف المقررات الدراسية:
	توصيف المقرر الدراسي
	ت. التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
	ث. الأهداف
	خ. وصف المقرر الدراسي (ملاحظة: المطلوب هنا وصفٌ عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أودليل البرنامج).
	ر. الإرشاد الأكاديمي للطلاب ودعمهم
	ه- مصادر التعلّم
	و. المرافق المطلوبة
	ظ. تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره

	4/ 1/ 4 توصيف المقررات الدراسية:
	توصيف المقرر الدراسي
	ت. التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
	ث. الأهداف
	د. وصف المقرر الدراسي (ملاحظة: المطلوب هنا وصفٌ عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أودليل البرنامج).
	ز. الإرشاد الأكاديمي للطلاب ودعمهم
	ي. مصادر التعلّم
	أأ. المرافق المطلوبة
	ظ. تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره
	ج. التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
	الأهداف
	ذ. وصف المقرر الدراسي (ملاحظة: المطلوب هنا وصفٌ عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أودليل البرنامج).

	4/ 1/ 5 مخرجات التعلم للبرنامج في المجالات التعليمية المختلفة وطرق قياسها واستراتيجيات تدريسها:



