
 
 
 
 
 
 
 

 القرى أم جامعة

  كلية الدراسات القضائية واألنظمة

 املاجستري يف األنظمة
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 :  خلطة  ردر سية  رتفصيلية رلانمجم:: تجسعج

 عدد الساعات رمز املقرر املادة م

 2 5552055 السياسة الشرعية 1

 2 5552051 نظرية العقد في الفقه اإلسالمي 2

 2 5552052 إفالس الشركات التجارية 3

 2 5552053 تنازع األنظمة  4

 2 5552054 تسوية المنازعات العمالية 5

 2 5552055 الوظيفة العامة  0

 2 5552050 المسئولية الجنائية 7

 2 5552057 القانون الدولي اإلنساني  8

 2 5552058 لألنظمةالقواعد الفقهية  9

 2 5552059 األدلة المختلف فيها 15

 2 5552005 الحجز القضائي 11

 2 5552001 لدولية عقود التجارة ا 12

 2 5552002 سوق األوراق المالية 13

 2 5552003 القانون الدولي الجنائي 14

 2 5552004 الجرائم المعلوماتية 15

 2 5552005 المنازعات اإلدارية 10

 32  ( 10عدد المواد ) 

 

 



9 

 

  ألول  ردر سي  رفصل

 عدد الساعات رمز املقرر املادة م

 2 5552055 السياسة الشرعية 1

 2 5552051 نظرية العقد في الفقه اإلسالمي 2

 2 5552052 إفالس الشركات التجارية 3

 2 5552053 تنازع األنظمة  4

 2 5552054 تسوية المنازعات العمالية 5

 2 5552055 الوظيفة العامة  0

 2 5552050 المسئولية الجنائية 7

 2 5552057 القانون الدولي اإلنساني  8

 10  ( 8المواد ) عدد 

  رثجمي   ردر سي  رفصل

 عدد الساعات  املادة م

 2 5552058 القواعد الفقهية لألنظمة 1

 2 5552059 األدلة المختلف فيها 2

 2 5552005 الحجز القضائي 3

 2 5552001 عقود التجارة الدولية  4

 2 5552002 سوق األوراق المالية 5

 2 5552003 القانون الدولي الجنائي 0

 2 5552004 الجرائم المعلوماتية 7

 2 5552005 المنازعات اإلدارية 8

 66  ( 6عدد املواد ) 
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   ألول ردر سي  رفصل 

 عدد الساعات رمز املقرر املادة م

 2 5552055 السياسة الشرعية 1

 2 5552051 نظرية العقد في الفقه اإلسالمي 2

 2 5552052 إفالس الشركات التجارية 3

 2 5552053 تنازع األنظمة  4

 2 5552054 تسوية المنازعات العمالية 5

 2 5552055 الوظيفة العامة  0

 2 5552050 المسئولية الجنائية 7

 2 5552057 القانون الدولي اإلنساني  8

 10  ( 8عدد المواد ) 
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 : توصيف مقرر دراسي2مرفق رقم 

 

 

 

 

 

 السعودية اململكة العربية

 اهليلة الوينية للتقويم واالعتماد األكاديي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف مقرر 

 

  رسيجسة  رشرعية
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 هـ 7341 – 7341
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

                       :تاريخ التقرير                                                    جامعة أم القرى  : . اسم املؤسسة التعليمية7

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

 أ(التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 2224322: السياسة الشرعيةالدراسي: . اسم ورمز املقرر 7 .7

 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 4 .4

 يف األنظمة اجستري برنامج امل م ضمنه املقرر الدراسي. الذي يقد (أو الربامج). الربنامج 4 .4

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

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

 .الفصل األوله املقرر الدراسي: . السنة أو املستوى األكاديي الذي يعطى في2 .2

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

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

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

 ينطبق(:. منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما 9

   النسبة؟                                                          قاعات احملاضرات التقليدية  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن يريق اإلنرتنتمدمج )تعليم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكرتوني        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 املراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أخرى   ه.     

 

 تعليقات:
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 :ب( األهداف

 . هدف املقرر الرئيس ؟7

 

 .واألنظمة بالفقه وصلتها وأهميتها الشرعية يف السياسة الطالب أن يدقق -

 . وموضوعاتها الشرعية السياسة بأقسام الطالب أن يلم -

 . الوضعية السياسة نيوب بينها والفر  الشرعية السياسة خصائص أن ملل الطالب -

 . الرئيسة الشرعية السياسة وأسس بأدلة الطالب أن ميط -

 .  االستنبايية الشرعية السياسة بأدلة الطالب أن ميط -

 . الشرعية السياسة عليها تقوم اليت واألصول القواعد أهم الطالب أن مدد -

 .وجماالته الشرعية بالسياسة العمل شروط أن ملل الطالب -

 . وضوابطها الشرعية السياسة أحكام استنباط على يريقة الطالب أن يتدرب -

املقرر الدراسي . )مول االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات  بإجياز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وقحسني  اذكر-4

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

 الربنامج ما زال يور 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 

 4 7 اسة الشرعية وأهميتها وصلتها بالفقه واألنظمة.التعريف بالسي

 .4 7 أقسام السياسة الشرعية وموضوعاتها 

  خصائص السياسة الشرعية والفرق بينها وبني السياسة

 الوضعية .

 

7 4 

  4 7 –السنة  –أدلة وأسس السياسة الشرعية الرئيسة ) القرآن الكريم 

 اإلمجاع تابع أدلة وأسس السياسة الشرعية الرئيسة :– 

 سنة اخللفاء الراشدين( . –القياس 

7 4 

  4 7 العرف ... –أدلة السياسة الشرعية االستنباطية )املصلحة 
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  سد  –تابع أدلة السياسة الشرعية االستنباطية: االستحسان

 الذرائع وفتحها( 

7 4 

  .4 7 أهم القواعد واألصول اليت تقوم عليها السياسة الشرعية 

 4 7 السياسة الشرعية.شروط العمل ب 

 .4 7 جماالت العمل بالسياسة الشرعية 

 . 4 4 طريقة استنباط أحكام السياسة الشرعية وضوابطها 

 4 7 مناذج من عمل اخللفاء واألئمة والفقهاء بالسياسة الشرعية 

  تعريف بأهم مؤلفات السياسة الشرعية ومصادرها قدمية

 وحديثا.

4 4 

 44 73 اإلمجالي

 

   ت املقرر الدراسي )إلمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: مكونا-4

 درويف حماضرات 

 إضافية

 اجملموع أخرى العملي معامل

- 43 ساعات التدريس - - - - - - - 1 - - - 44 

- 43 معتمدةساعات  - - - - - - - 1 - - - 44 

 

 خالل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية )خاصة(. ساعات تعلم 4

 

 ها:تدريس اسرتاتيجياتوقياسها ير  واتساقها مع إليار الويين للمؤهالت للمقرر وفقًا لالتعلم . خمرجات 3

 .اإليار الويين للمؤهالتاخلمسة الواردة يف جماالت خمرجات التعلم مدد اجلدول التالي 

نظر إىل الشرح ا)املناسبة علم يف جماالت التحسب املطلوب لمقرر تكون قابلة للقيايف لقم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم : أواًل

 .أسفل اجلدول(

 .أمولةومع خمرجات التعلم املالقيايف ير  اليت تناسب و تتسق مع ضع اسرتاتيجيات التدريس  : انيًا

أن تتسق خمرجات تعلم املقرر بدقة، وجيب خمرجات التعلم وتقويم  اليت تساعد على قيايفناسبة املقيايف ضع ير  ال : الوًا

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

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

 

 ير  القيايف تدريس املقرر اسرتاتيجيات لمؤهالتوفقًا لإليار الويين ل خمرجات التعلم م
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 املعرفة 1

   . مفهوم السياسة الشرعيةويلخص يعرف  - 1-1

 

 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
   الوقائعلقدرة على التفكير وتحليل يكتسب ا -
 ا.مونهفهم مضيفسرها ويو  لنصوصايالحظ  -

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

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضايا العملية. -

  لتنزيلمهارات ا - 2-2
    تحليلالالقدرة على التفكير و  -
 واالستدالل المنطقي. القدرة على النقد، -

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

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضايا العملية. -

 ؤولية سقحمل املالعالقات الشخصية ومهارات  3

 مهارة الحوار وتداول الرأي.يكتسب   - 3-1
ل في مجموعات، والقدرة على العميستطيع  -

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

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

 (.blackboardالتعليم )

االختبارات  -
 التحريرية

األسئلة  -
 الشفوية.

القضايا  -
 العملية.

-  
3-2    

  تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

األسئلة  - احلوار واملناقشة. - االستماع والتواصل  - 4-1
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 بشكٍل منطقي . السياسية يشرح القضايا -

 يعلل وحيلل األسباب اليت بنيت عليها األحكام. -

إلنرتنت للتوصل إىل يستطيع استخدام شبكة ا -

 كل ما هو جديد يف ختصصه.

احلكم على يقدم األدلة املنطقية على كيفية  -

 . الوقائع

-  

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

متابعة مشاركات  -

الطلبة من خالل 

اخلدمات اليت تقدمها 

 شبكة االنرتنت.

استخدام الربيد  -

وني إلرسال حل االلكرت

 .الواجبات للمدرس

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 حركية -هارات النفسامل 5

 .املباحثيشرح وحيلل  - 5-1

 النوازلقيم األدلة على ي -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

ضايا الق -

 العملية.

على الثقة بأنفسهم من فرصة الطالب  يهييء - 5-2

 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.

 عاوني الصفي.التعلم الت -

التعلم التعاوني غري  -

 الصفي

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب التعليم  -

 اجلماعي والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 

  

 خالل الفصل الدراسي:قيايف ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

تابة مقال، اختبار، مشروع لماعي، كموال: ) القيايف ةمهم التقويم

 خل(، خطابة، تقديم شفهي، إاختبار

األسبوع 

 احملدد له

نسبته من التقويم 

 النهائي
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7    

4    

4    

3    

2    

 :همدعماالرشاد األكاديي للطالب ود. 

 اي لكل يالباخللالستشارات واإلرشاد األكاديي وياقم التدريس أعضاء هيلة التدريس ترتيبات إتاحة  -7

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

 ادالربنامج يور االعتم

 . مصادر التعّلمـه

 :الكتب املقررة املطلوبة

 عبدالوهاب خالف، الطر  احلكمية الشرعية. -

 السياسة الشرعية البن القيم

 :قائمة الكتب املطلوبة .7

 اجلويين إمام احلرمني، السياسة الشرعية. -

 :(وغريها والتقارير الدورياتالكتب واملراجع املوصى باقتنائها ) .4

 األحكام السلطانية للماوردي

 :مواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريهاواإللكرتونية  املواد .4

 املكتبة الشاملة .3

 :واللوائح املهنية األسطوانات املدجمة، واملعايريو ياتمواد تعليمية أخرى مول الربجم. أي 3

 :املطلوبةو. املرافق 

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

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

 وقاعات العرض، واملعامل، وغريها املختربات،وني )قاعات احملاضرات، . املبا7

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

قاعة دراسية جمهزة  -:وغريها( اللوحات الذكية والربجمياتو . مصادر احلاسب اآللي )أدوات عرض البيانات4

 وبأماكن لعدد ثالثني طالًبا كحد أقصى.بوسائل عرض تعليمية 

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذاحلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة،  مول: مصادر أخرى )حددها-4
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 مكتبة بها عدد كاٍف من املراجع املتخصصة. -

 يم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق

 الب خبصوي فعالية التدريس :اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الط-7

 رأي الطالب عن طريق االستبانات . -

 رأي زميل درس املتطلب الحقا. -

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

 سلوكه املهاري.الذي يطرأ على  ريالتغيمدى  -                 مالحظة الطالب ومدى سلوكه . -

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

 االستعانة بهيئة خارج املؤسسة. -                           التحليل لنتائج الطالب. -

 إجراءات تطوير التدريس :-4

 التقويم املستمر. -                              ورش عمل داخل القسم. -

 .يف األنظمة ذات العالقة بالتخصص متابعة اجلديد -                   .ج ودورات تدريبية لألستاذبرام -

إجراءات التحقق من معايري إرباز الطالب ) مول: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني -3

 مع ياقم تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلني، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات 

 .عرض نتائج عينة من الطالب على حمكم خارجي -

 .تبادل طرق العرض ووسائل التدريس بني األعضاء  ـ -

 ملعرفة اجلوانب السلبية واإلجيابية. لقاءات دورية للطالب املتميزين  -

 طيط لتطويرها:صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخ-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:   _______________________________________يع: التوق

 _________________________________________اسم أستاذ اخلربة امليدانية: 

 _________________________________________: منسق الربنامجاسم 

 _____________ستالم: االتاريخ  _______________________________________التوقيع: 
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 : توصيف مقرر دراسي2مرفق رقم 

 

 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية

 اهليلة الوينية للتقويم واالعتماد األكاديي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف مقرر دراسي
 نظرية العقد يف الفقه اإلسالمي
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 

 

        :تاريخ التقرير                                                         : جامعة أم القرىتعليمية. اسم املؤسسة ال7

              

 : الدراسات القضائية واألنظمة/ قسم األنظمةالقسم /. الكلية4

 

 أ(التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 2224327ية العقد يف الفقه اإلسالمي نظر  . اسم ورمز املقرر الدراسي: 7 .9

 ساعتان . عدد الساعات املعتمدة: 4 .72

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

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

 ماجستري يف األنظمة

 

 حسب اجلدول ريس املسؤول عن املقرر الدراسي: . اسم عضو هيلة التد3 .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

 

 العابدية إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية:  . موقع تقديم املقرر1 .73

 

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:9

 

   النسبة؟                                                         قاعات احملاضرات التقليدية  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن يريق اإلنرتنتمدمج )تعليم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكرتوني        ج.     
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   النسبة؟                                                                                 املراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أخرى   ه.     

 

 تعليقات:

 

 

 :ب( األهداف

 . هدف املقرر الرئيس ؟7

 . العقود يف الرضا بعيوب ملم ا الطالب يكون أن -

 واللزوم فاذالن وأهمها العقود آ ار ملل الطالب أن -

 . إبرامها وأهلية وشرويها وأركانها العقود يتدرب الطالب على مقاصد أن -

 (. اإلذن ـــ اإلجازة)  الفضولي بعقود يلم الطالب أن -

  الغرر يف عقود يدقق الطالب  أن -

 فيها خمتلف بيوع بعقود الطالب ميط أن -

 احلديوة االتصال وسائل يريق عن العقود على الطالب يتدرب أن -

 

املقرر الدراسي . )مول االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات  بإجياز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وقحسني  اذكر-4

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

 الربنامج يور اإلنشاء

 

 ستخدمة يف النشرة التعريفية أو الدليل(. املطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة املة: )مالحظج( توصيف املقرر الدراسي 

 توصيف عام للمقرر:

 

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا:-7

ساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التدريس 

 4 7اإلدارة يف التعريف بالعقد ) القعد لغة واصطالحًا ــ العقد والوعد ــ أركان العقود ــ    •
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 العقود ــ العقد وااللتزام ــ اإلدارة العقدية ــ أقسامها ودورها وسلطانها (.

 4 7 عيوب الرضا يف العقود ) اإلكراه ــ الغلط ..... (.    •

 4 7 آ ار العقود وأهمها النفاذ واللزوم.     •

 4 7 مقاصد العقود وأركانها ) الصيغة ــ العاقدان ــ احملل (. •

 4 7 األهلية يف العقود وتصرفات مريض املوت. •

 4 7 شروط العقود واالشرتاط فيها. •

 4 7 عقود الفضولي ) اإلجازة ـــ اإلذن (. •

 .أقسام العقود من حيث  

 .الصحة والبطالن والفساد  

 .املوقوف والنافذ  

 .املنجز واملضاف  

 املسمى وغري املسمى. •

7 4 

 4 7 مني ــ بيع املغيبات (.عقود الغرر ) التأ•

 4 7 اخليارات يف العقود ) اجمللس ــ الشرط ــ الرؤية ــ العيب (. •

 4 7 عقود بيوع خمتلف فيها. •

 4 7 بيع ما ليس عندك والسلم. -بيوع التقسيط •

 4 7 العقود عن يريق وسائل االتصال احلديوة.  •

 4 7 لة (.تركيب العقود ) املعنى ــ احلكم ــ األمو  •
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 3 4 تدريب الطالب على كتابة العقود. •

 44 73 االلمالي

 

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

 درويف حماضرات 

 إضافية

 اجملموع أخرى العملي معامل

 44  1   43 ساعات التدريس

 44  1   43 معتمدةساعات 

 

 خالل األسبوع؟يقوم بها الطالب  ة )خاصة(إضافي. ساعات تعلم 4

 

 ها:تدريس اسرتاتيجياتوقياسها ير  واتساقها مع إليار الويين للمؤهالت للمقرر وفقًا ل. خمرجات التعلم 3

 

 .اإليار الويين للمؤهالتاخلمسة الواردة يف جماالت خمرجات التعلم مدد اجلدول التالي 

نظر إىل الشرح ا)املناسبة يف جماالت التعلم حسب املطلوب لمقرر تكون قابلة للقيايف لم قم مبلء اجلدول مبخرجات تعل: أواًل

 .أسفل اجلدول(

 .أمولةومع خمرجات التعلم املالقيايف ير  اليت تناسب و تتسق مع ضع اسرتاتيجيات التدريس  : انيًا

أن تتسق خمرجات تعلم املقرر بدقة، وجيب م خمرجات التعلوتقويم  اليت تساعد على قيايفناسبة املقيايف ضع ير  ال : الوًا

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

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

 

 ير  القيايف تيجيات تدريس املقرراسرتا خمرجات التعلم وفقًا لإليار الويين للمؤهالت م

 املعرفة 1

التعريف بالعقد ) القعد لغة واصطالحًا ــ    • - 1-1

العقد والوعد ــ أركان العقود ــ اإلدارة يف 

العقود ــ العقد وااللتزام ــ اإلدارة العقدية ــ 

 أقسامها ودورها وسلطانها (.

 المحاضرة. -
 الحوار والمناقشة. -
 العصف الذهني.  -

االختبارات  -
 التحريرية

األسئلة  -
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 دام أسلوب.استخ -
 التعليم الجماعي والتعاوني. -

 الشفوية.
القضايا  -

 العملية.
1-2    

 املهارات اإلدراكية 2

 مهارات االستماع - 2-1
   في صحة العقوديكتسب القدرة على التفكير  -
 .العقود وشروطهايالحظ  -

 المحاضرة. -
 الحوار والمناقشة. -
 العصف الذهني.  -
 م أسلوب. استخدا -
 التعليم الجماعي والتعاوني. -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضايا العملية. -

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

 المحاضرة. -
 الحوار والمناقشة. -
 العصف الذهني.  -
 استخدام أسلوب.  -
 ماعي والتعاوني.التعليم الج -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضايا العملية. -

 مهارات العالقات الشخصية وقحمل املسؤولية  3

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

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

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

 (.blackboardالتعليم )

االختبارات  -
 التحريرية

األسئلة  -
 الشفوية.

القضايا  -
 العملية.

-  
3-2    

  ارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومه 4

األسئلة  - احلوار واملناقشة. - االستماع والتواصل  - 4-1
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 يشرح العقود 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 أحكام العقود . -

-  

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

متابعة مشاركات  -

الطلبة من خالل 

اخلدمات اليت تقدمها 

 شبكة االنرتنت.

استخدام الربيد  -

االلكرتوني إلرسال حل 

 .الواجبات للمدرس

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 حركية -املهارات النفس 5

 د العملية.يشرح وحيلل العقو - 5-1

 قيم 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 من  - 5-2

 خالل اإلجابات اجلماعية.

ددة، الكتساب الثقة إنشاء حلقات نقاش متع -

 وتعلم العمل اجلماعي.

توظيف مهارات العمل ضمن الفريق من خالل  -

 عمل اجملموعات.

-  

التعلم بالقدوة /مقابلة  -

حمكمني  من خالل 

 احملاضرات.

 التعلم التعاوني الصفي. -

التعلم التعاوني غري  -

 الصفي

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب التعليم  -

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.
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 والتعاوني.اجلماعي 

  
 

 خالل الفصل الدراسي:قيايف ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

كتابة مقال، اختبار، مشروع لماعي، موال: ) القيايف ةمهم التقويم

 خل(، خطابة، تقديم شفهي، إاختبار

األسبوع 

 احملدد له

نسبته من التقويم 

 لنهائيا

7   
 

  

4  

 

  

4  

 

  

3  

 

  

2  

 

  

 :همدعماالرشاد األكاديي للطالب ود. 

 اخلاي لكل يالبلالستشارات واإلرشاد األكاديي وياقم التدريس أعضاء هيلة التدريس ترتيبات إتاحة  -7

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

 الربنامج يور االعتماد

 

 . مصادر التعّلمـه

 :الكتب املقررة املطلوبة

 محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد.. -

 

 قائمة الكتب املطلوبة: .2

 عبد الرزا  السنهوري، نظرية العقد.. -

 عبدالعزيز   ، النظريات العامة يف الفقه اإلسالمي ) املال ــ امللكية ــ العقد (.

 

  

 :(وغريها والتقارير الدورياتالكتب واملراجع املوصى باقتنائها ) .3

 وهبه الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته.. -

 املوسوعة الكويتية
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 :مواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريهاواإللكرتونية  املواد. 4

 

 

 :واللوائح املهنية ، واملعايرياألسطوانات املدجمةو ياتمواد تعليمية أخرى مول الربجم. أي 3

 

 

 

 :املطلوبةو. املرافق 

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

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

 

 (:وقاعات العرض، واملعامل، وغريها املختربات،وضرات، . املباني )قاعات احملا7

 

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

 

 

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

 

 لعدد  ال ني يالب ا كحد أقصى.قاعة دراسية جمهزة بوسائل عرض تعليمية وبأماكن  -

 

 

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذاحلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة،  مول: مصادر أخرى )حددها-4

 مكتبة بها عدد كاٍف من املراجع املتخصصة. -

 

 

 يم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق

 

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

   رأي الطالب عن يريق االستبانات  

 رأي زميل دريف املتطلب الحقا.

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

 

 مدى التغيري الذي يطرأ على سلوكه املهاري. -مالحظة الطالب ومدى سلوكه .                  -
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 عرض نتائج عينة من الطالب على حمكم خارجي -                                  التقويم املستمر. -

 االستعانة بهيئة خارج املؤسسة. -التحليل لنتائج الطالب.                           

 

 إجراءات تطوير التدريس :-4

 

 التقويم املستمر. -ورش عمل داخل القسم.                               -

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

 

إجراءات التحقق من معايري إرباز الطالب ) مول: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني -3

 ات مع ياقم تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلني، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجب

 

 عرض نتائج عينة من الطالب على حمكم خارجي. -

 تبادل طرق العرض ووسائل التدريس بني األعضاء.  ـ -

 ملعرفة اجلوانب السلبية واإلجيابية. لقاءات دورية للطالب املتميزين 

 

 والتخطيط لتطويرها:صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي -2

 أخذ رأي مدرسي املقررات األخرى ذات العالقة لتطوير املقرر. -

 املوازنة باملقرر املماثل يف الكليات املناظرة من اجلامعات األخرى -

 رأي زميل درس املتطلب الحقا.

 

 

 _________________________________________________: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 الوينية للتقويم واالعتماد األكاديي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف مقرر
 إفالس الشركات التجارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحدة اجلودة واالعتماد األكادميي

 هـ 6341/6341
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 الدراسي مقررالتوصيف 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ.               

  -  5565055 رشركجت  رتججريةإفالس    :اسم المقرر الدراسي ورمزه

ساعتان.: عدد الساعات المعتمدة -2  

 .ماجستري االنظمة: المقرر الدراسي التي تقدم هذا البرنامج )أو البرامج( -3 .71

البرامج( ن ذكر جميع م بدلا األمر ن هذا بي  ، مقرر اختياري عام في عدة برامجال إن كان)  
 

 حسب اجلدول الدراسي.: المقرر تدريس  اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن -4 .71

 

سأو المستوى األكاديمي الذي  العام -5 .71  .األولالفصل الدراسي : فيه المقرر  يُدرَّ

 

 .ال يوجد)إن وجدت(  المتطلبات السابقة لهذا  المقرر -6 .22

 

 .ال يوجد: لهذا المقرر )إن وجدت(  المصاحبةالمتطلبات  -1 .27

 املبنى الرئيس للكلية.:  الحرم الرئيسي فين المقرر إن لم يك دريست قرم -1 .22

 

 

 

 هـ6341 تاريخ التقرير:                                                     : جامعة أم القرىالمؤسسة
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 نظام التعليم )ضع عالمة عند األساليب المطبّقة(: -1

 

 ما النسبة؟                                                 أ. تعليم تقليدي

 ما النسبة؟                   عبر النترنت(و)تقليدي  مدمجب.تعليم 

 روني                                           ما النسبة؟الكتج. تعلم 

 تعليم بالمراسلة                                           ما النسبة؟د. 

 أخرى                                                     ما النسبة؟و. 

 

 تعليقات:

 ب. األهداف 

المقرر ما الغرض الرئيس من تدريس هذا  

فالس الشركاتأن يعرف الطالب  .1  . الفرق بين إفالس األفراد وا 

 .األنظمة الحديثة، وفي  حقيقة إفالس الشركات في الفقه الطالب يحللأن  .2

 . إلفالس الشركاتوالخاصة  األسباب العامة الطالب يبينأن  .3

 والمحاصة( البسيطةشركة التوصية  - شركة التضامن)  شروط تفليس شركات األشخاصأن يعرف الطالب  .4

 - شركات المساهمة - الشركة ذات المسؤولية المحدودة)  إفالس شركات األموالبين  الطالبيميز أن  .5
 (. الشركات القابضة

   اآلثار المترتبة على إفالس الشركات الطالب يحلل أن  .6

لتقنية المعلومات أو  المتنامي . )مثل االستخدامهوتحسين الدراسي المقررلتطويرالتي ُتنفَّذ خطط ال. صف بإيجاز 2
  تغييرات في المحتوى نتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  أو إدخال اإلنترنت،  المتوافرة عبر مراجعال

 وإتاحة الفرصة للتعلم الذاتي. – Blackboardإدراج املادة التعليمية على املوقع االلكرتوني للجامعة  -

 توافق مع التطور التقين والعلمي.حتديث موضوعات املقرر مبا ي - -

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

 متابعة احلداثة يف الربامج اليت يتم تدريسها يف اجلانب العملي  - -

 متابعة املؤمترات العلمية وورش العمل املتخصصة - -

  ليمية املماثلةالتوافق مع ما تقدمه املؤسسات التع-  -

 المستخدم في النشرة التعريفية أو الدليل(.   للنموذجعام  وصف)مالحظة: ينبغي إرفاق المقرر الدراسي  وصف .ج

 066

% 
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 المقررةالموضوعات  
 

 

 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابيع

ساعات 
 التدريس

 تعريف اإلفالس يف اللغة واالصطالح . 

 األلفاظ ذات الصلة باإلفالس . 

 ها.ف بالشركات وأنواعالتعري 

 الفرق بني إفالس األفراد وإفالس الشركات 

6 2 

 التعريف بإفالس الشركات . 

 حقيقة إفالس الشركات يف الفقه . 

 حقيقة إفالس الشركات وفق األنظمة احلديثة. 

 مقارنة إفالس الشركات يف الفقه بإفالس الشركات يف النظام . 

6 2 

 تاملعايري احملاسبية إلفالس الشركا . 

 ر (معيار نسبة اخلسائ -  معيار نسبة الديون)

6 2 

 أسباب إفالس الشركات: 

 إلفالس الشركات واخلاصة  األسباب العامة . 
6 2 

 املبحث الثاني :  -  التفليس احلقيقي) أنواع تفليس الشركات

 . ( التفليس االحتيالي - التفليس التقصريي

6 2 

 ية لتفليس الشركاتالشروط املوضوع)  شروط تفليس الشركات  

 (. الشروط الشكلية -
6 2 

   إفالس شركات األشخاص 

  شركة التضامن) إفالس شركات األشخاص .( 

6 2 

  آثار إفالس الشركة و -واحملاصة شركة التوصية البسيطةإفالس

  ( أحد الشركاء على الشركة، و اءعلى الشرك

6 2 
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 آثار  -دودةالشركة ذات املسؤولية احمل)  إفالس شركات األموال

 ( .أحد الشركاء على الشركةاء، وإفالس الشركة على الشرك

6 2 

  (اءآثار إفالس الشركة على الشرك  - إفالس شركات املساهمة  ،

 (.أحد الشركاء على الشركةو

6  2 

   (اءآثار إفالس الشركة على الشرك - إفالس الشركات القابضة 

 (أحد الشركاء على الشركة، و

6 2 

 آثار اإلفالس على حقوق (  املرتتبة على إفالس الشركات اآلثار

  آثار شهر إفالس الشركة على الدائنني العاديني - الدائنني

6 2 

 2 6  آثار شهر إفالس الشركة على الدائنني املمتازين واملرتهنني 

  آثار إفالس الشركة على ذوي احلقوق اليت حيتج بها مجاعة

 ارية للشركةالشخصية االعتبوعلى  الدائنني

   .تطبيقات قضائية 

6 2 

   اجملموع

 

 لكل فصل دراسي(: والساعات المعتمدة المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس مكونات-2

 درس خصوصي محاضرة 
 

 مختبر

 

 أخرى عملي
 

 المجموع

ساعات 

 التدريس

23 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 42 

الساعة 

 المعتمدة

23 - - - - - - - - - - -- - - 1 - - - - - - - 42 

 

 

   ضافية/ساعات التعلم المتوعع أن يستوفيها الطالب أسبوعياا اإلدراسة الساعات عدد  -3

 

 التقويم أساليب وتوافقها مع في "متطلبات المؤهالت الوطنية"الواردة  التعلم لمجاالتمخرجات تعلم المقرر وفقاا -4

 التدريس  واستراتيجيات

2 
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، وتعمل جميعها معاا بصفتها وحدة متناسقة التدريسقرر مع أساليب التقويم واستراتيجيات تتوافق مخرجات تعلم الم

 تعكس انسجاماا بين تعلم الطلبة وتقويمهم وتدريسهم.

خمسة مجالت للتعلم، وتتطلب مخرجات تعلم خاصة بالمقرر الدراسي. وينبغي  متطلبات المؤهالت الوطنيةوتقدم 

المقرر أكثر من ثمانية، حيث تتوافق هذه المخرجات مع واحد أو أكثر من مجالت التعلم  عادةا أل تكون مخرجات تعلم

الخمس. ويكون لدى بعض المقررات الدراسية مخرجات تعلم خاصة ببرنامج واحد أو أكثر مدمجة مع مخرجات تعلم 

م البرنامج المخرجات المقرر؛ لتعكس مدى توافقها مع مخرجات تعلم البرنامج. كما تحدد مصفوفة مخرجات تعل

 المدمجة في المقررات المحددة.

 .األيمن العمود في وهي مرقمة لمتطلبات المؤهالت الوطنية يوضح الجدول التالي مجاالت التعلم الخمس وفقا  
 : اكتب مخرجات تعلم المقرر المناسبة والقابلة للقياس والمطلوبة في مجالت التعلم المناسبة )راجع العتراحاتأولا 

المساندة التي تالئم أساليب التقويم ومخرجات التعلم المنشودة، التدريس : اكتب استراتيجيات ثانياأسفل الجدول(. 

: اكتب أساليب التقويم المناسبة التي تقيس بدعة مخرجات التعلم وتقومها. ويجب أن تكون ثالثاوتتماشى معها. 

التدريس متماشية مع بعضها البعض بقدر معقول بصفتها مخرجات تعلم المقرر وأساليب التقويم واستراتيجيات 

: إذا تضمنت مخرجات تعلم المقرر أية مخرجات تعلم للبرامج فضع الرمز @ رابعاا عمليات تعليم وتعلم متكاملة. 

 بجانبها.

 

 ل يتطلب أن تشتمل جميع المقررات على مخرجات تعلم من كل مجال.               

 
وفقاا  تعلم المقرر تمجالت التعلم ومخرجا

  لمتطلبات المؤهالت الوطنية
 أساليب تقويم المقرر استراتيجيات تدريس المقرر

 المعارف     7

يعرف ويلخص األحكام االنظامية  - 7-7

 اخلاصة بافالس الشركات. 

يتعرف على أبرز االجراءات النظامية  -

 لدعوى االفالس واثارها

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 لذهين. العصف ا -

 استخدام أسلوب. -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

 االختبارات التحريرية -

 األسئلة الشفوية. -

 القضايا العملية. -

 

    

 ةاإلدراكيالمهارات    2

 .مهارات االستماع - 2-7

لقدرة على التفكري وحتليل يكتسب ا -

  نازعة. امل

فهم يفسرها ويو لنصوصايالحظ  -

 ا.مونهمض

 احملاضرة. -

 ملناقشة.احلوار وا -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي  -

االختبارات  -

 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -

 القضايا العملية. -
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 والتعاوني.

 دعوى شهر االفالس مهارات - 2-2

دعوى شهر القدرة على التفكري وحتليل  -

 االفالس

القدرة على النقد، واالستدالل  -

 املنطقي.

 احملاضرة. -

 شة.احلوار واملناق -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

 االختبارات التحريرية -

 األسئلة الشفوية. -

 القضايا العملية. -

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية   3

 يدير شؤون التفلسية  - 3-7

 مهارة احلوار وتداول الرأي.يكتسب   -

العمل يف جمموعات، والقدرة يستطيع  -

 على التناغم اإلجيابي مع اآلخرين.

تبين اآلراء والدفاع املنطقي والسليم ي  -

 عنها.

 على إدارة الوقت.يقدر   -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي   -

 والتعاوني.

استالم الواجبات على نظام  -

إدارة التعليم 

(blackboard.) 

 يريةاالختبارات التحر -

 األسئلة الشفوية. -

 القضايا العملية. -

-  

3-2    

 مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية   4

 االستماع والتواصل.  - 4-7

 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.  -

التعليم  استخدام أسلوب  -

 اجلماعي والتعاوني.

متابعة مشاركات الطلبة  -

من خالل اخلدمات اليت 

 تقدمها شبكة االنرتنت.

استخدام الربيد  -

االلكرتوني إلرسال حل 

 .الواجبات للمدرس

 شفوية.األسئلة ال -

 القضايا العملية. -
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التعليم  استخدام أسلوب - إدارة التفليسة. - 4-2

 اجلماعي والتعاوني.

 القضايا العملية. -

 النفسحركيةالمهارات    5

يشرح وحيلل القضايا املختصة  - 5-7

 باالفالس

قيم األدلة على كيفية حل منازعات  -

 االفالس.

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

ب التعليم استخدام أسلو  -

 اجلماعي والتعاوني.

 االختبارات التحريرية -

 األسئلة الشفوية. -

 القضايا العملية. -

والرتافع يف كل ما خيص  التحدث - 5-2

مؤثرة  شرعية ونظامية بلغة االفالس 

مع استعمال التعبريات احلركية 

 املناسبة.

على الثقة فرصة الطالب  يهييء -

بأنفسهم من خالل اإلجابات 

 اجلماعية.

حلقات نقاش متعددة، الكتساب شاء إن -

 الثقة وتعلم العمل اجلماعي.

مهارات العمل ضمن الفريق  توظيف -

 من خالل عمل اجملموعات.

لقدوة /مقابلة التعلم با -

من خالل  حمكمني 

 احملاضرات.

 التعلم التعاوني الصفي. -

التعلم التعاوني غري  -

 الصفي

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

التعليم  استخدام أسلوب -

 اجلماعي والتعاوني.

 االختبارات التحريرية -

 األسئلة الشفوية. -

 القضايا العملية. -

 

 

التعلم، وإرشادات حول أساليب التقويم  إرشادات مقترحة حول األفعال المستخدمة في وصف مخرجات

 واستراتيجيات التدريس 

مجالت التعلم وفقاا لمتطلبات المؤهالت 

 الوطنية

 ةاألفعال المقترح

ف، يصنف، يلخص، يذكر، يصف،  المعرفة يعدد، يحدد، يسجل، يعر 

ن، يروي، يكتب.  يسترجع، يحفظ، ينسخ، يتعرف على، يدو 

يقد ر، يشرح، يلخص، يكتب، يقارن، يغاير، يرسم مخطط، يقسم  اإلدراكية المهارات 

إلى أعسام فرعية، يميز، ينقد، يحسب، يحلل، يعب ر، يطور، 

يجدد، يعيد تنظيم، يلخص، يوضح، يتنبأ، يعلل، يبتكر، يهيئ، 

يصنف، يقّوم، يخطط، يصمم، يقيس، يحكم على، يبرر، يفسر، 

 يقيم.

مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل 

 المسؤولية

يشرح باألدلة، يحكم، يختار، يوضح، يعد ل، يظهر، يستخدم، 

 يقيم، يعلل، يحلل، يستعلم، يكتب.
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المعلومات، وتقنية  مهارات التواصل،

 والمهارات العددية

ل،  يشرح باألدلة، يحسب، يوضح، يفسر، يبحث، يستعلم، يشغ 

 يقيم، ينتقد.

ا، يبالغ، يوظف،  النفسحركيةالمهارات  يشرح باألدلة ، يظهر، يوضح، يمثل دورا

ل، يهيئ، ينتج، يرسم، يرسم مخطط، يفحص،  يتالعب، يشغ 

 ينشئ، يجمع، يجري تجربة، يعيد صياغة.

 عند كتابة  مخرجات التعلم القابلة للقياس والتقويم، وهي كالتالي: ل ينبغي استخدامهاأفعال مقترحة 

 

 يأخذ في العتبار    يزيد إلى أعصى حد     يستمر        يراجع      يضمن     يوسع          يفهم

 يشجع           يعم ق        يحافظ               يعكس          يفحص        يعزز       يستكشف   

 

 يمكن استخدام بعض هذه األفعال إذا ارتبطت بأعمال معينة أو كميات محددة

 

 أساليب التقويم واستراتيجيات التدريس المقترحة كالتالي:

 

 تشير األبحاث وأفضل المماراسات إلى ضرورة توفير أساليب تقويم مستمرة ومتعددة للتحقق من مدى تعلم الطلبة.

 ذلك في بما،  (rubric)باستخدام سلم التقدير اللفظي التقويم  أدوات من واسعة مجموعة الحالية االتجاهات تتضمنو
ومؤشرات اإلنترنت والتي تستخدم ساللم التقدير اللفظي، ومعايير المقارنة المرجعية،  شبكة على الطلبة أداء أنظمة تقويم

ير اللفظي أداةا مفيدة في التقويم النوعي على وجه الخصوص. وتشمل استراتيجيات األداء الرئيسة والتحليل. ويعد سلم التقد

التقويم  المختلفة المتحانات، وملفات اإلنجاز، والمقالت الطويلة والقصيرة، وسجالت المتابعة، والتقارير التحليلية، 

ت، وأدلة المختبرات، وتحليل مقاطع والعروض الفردية والجماعية، والملصقات، والدوريات العلمية، ودراسات الحال

الفيديو، والتقارير الجماعية، والتقارير المخبرية، والمناظرات، والخطابات، وسجالت التعلم، وعمليات تقويم األعران، 

وعمليات التقويم الذاتي، ومقاطع الفيديو، والرسوم البيانية، والعروض المسرحية، والجداول، والعروض العملية، 

وجداول  الفنية، واألعمالالرسومية، ومنتديات النقاش، والمقابالت، وعقود التعلم، والمالحظات التصحيحية،  والمخططات

 ، وخرائط المفاهيم.) KWLالمعرفة السابقة والمقصودة والمكتسبة )
س واحتياجات الطلبة ومخرجات  التعلم ويجب اختيار استراتيجيات تدريس مختلفة؛ لتتماشى مع المناهج التي تُدرَّ

المنشودة. وتتضمن أساليب التدريس: المحاضرة، والنقاش، ومجموعات العمل الصغيرة، ومجموعات النقاش الصغيرة 

والكبيرة، واألنشطة البحثية، والعروض العملية في المختبرات، والمشاريع، والمناظرات،  وتمثيل األدوار، ودراسات 

اهة، والعروض الفردية، والعصف الذهني، ومجموعة واسعة من واالستذكار، والفك الحالت، والضيف المتحدث، 

 أنشطة التعلم التي يشارك في أدائها الطلبة.

 خالل الفصل الدراسي الطلبةجدول مهام تقويم  -5

 
، )كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعي، اختبار نهائي المهمة التقويمية

 خطاب، تقديم عرض شفوي، وغيرها(

األسبوع المحدد 
 اله

من  هانسبت
 التقويم النهائي
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 :الدعم الطالبياالستشارة األكاديية ود. 

اإلرشاد و الفردية الستشاراتاتقديم ل والمدرسين أعضاء هيئة التدريس االجراءات التي تضمن تفرغ -1
الستشارات واإلرشاد األكاديمي ا أعضاء هيئة التدريس خالله يقدمتوقع أن المذكر قدر الوقت ا) للطلبةاألكاديمي 

 كل أسبوع(في 

يلتزم كل عضو هيئة تدريس باإلعالن يف لوحة إعالنات القسم بالساعات املكتبية كل أسبوع للتواصل مع  -

 الطالب .

على أعضاء اهليئة التدريسية بالقسم لتقديم االستشارات الالزمة هلم  يتم توزيع كل جمموعة من الطالب -

 وإرشادهم أكادميًيا.

 

 :هـ . مصادر التعلم

  :املطلوبةالدراسية الكتب اذكر  -7

، د. أحمد، عبد الفضيل محمد، د. ط.، د. ن، 1111( لسنة 11اإلفالس وفًقا ألحكام قانون التجارة رقم ) -
2222. 

                     محمد سامي، يونس، علي حسن، د. ط. القاهرة، دار التعاون للطباعة والنشر، اإلفالس، مدكور،  -
 د. ت.

7 
 حبث موضوعي.  -

1 61 % 

2 

 

 اختبار شفوي -
 

1 

 

61 % 

3 

 

 اختبار نصفي  -
  

1 

 

61 % 

4 

 

 اختبار نهائي -
 

63 

 

61 % 
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 .2211أحكام اإلفالس، القليوبي، سميحة، د. ط، القاهرة، دار النهضة العربية،  -
الثقافة أحكام اإلفالس والصلح الواقي، دراسة مقارنة، عزيز العكيلي، د. ط، عمان، األردن، مكتبة دار  -

 .للنشر والتوزيع

 دراسات في أصول المداينات. -

 باب الحجر من كتب المذاهب الفقهية األربعة. -

 .)الدوريات العلمية، التقارير، وغريها( املراجع الرئيسةاذكر  -4
  

  .(،وغريهاالعلمية، التقاريرالدوريات بها ) املوصىو املراجع  الدراسية الكتباذكر  -4

 

االلكرتونية، وسائل التواصل االجتماعي، ونظام البالك بورد )السبورة واقع )مول:امل ع اإللكرتونيةاملراجاذكر  -3

 .السوداء(، وغريها(

 https://uqu.edu.saبالمكتبة المركزية بجامعة أم القرى:-المكتبة الرقمية

اللوائح أو  وانات املدجمة، واملعايريسطخرى مول الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/االاألتعليمية الواد اذكر امل -2

 املهنية، والربجميات.التنظيمية 

 ال ينطبق. -

 :و . املرافق الالزمة  

 قاعاتالدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل ال قاعاتن متطلبات المقرر الدراسي بما في ذلك حجم البي  
 (يرها، وغحاسب اآلليلأجهزة ا مدى توافرالدراسية والمختبرات، و

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

 مكتبة بها عدد كاٍف من املراجع املتخصصة. -

 (الفصول والمعامل القائمة على التعلم بالمراعبة والنمذجة، وغيرها الدراسية ، المختبرات، القاعاتالمباني )-7

 ليمية وبأماكن لعدد أربعني طالًبا كحد أقصى.قاعة دراسية جمهزة بوسائل عرض تع -
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، السبورة الذكية، جهاز عرض البيانات بالحاسوبالبرامج المضادة للفيروسات، الحوسبة )مصادر -2

 البرمجيات، وغيرها(

 ال ينطبق. -

ة على سبيل المثال، عند الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، اذكر المتطلبات أو ارفق عائممصادر أخرى )-3

 . (بها

 ال ينطبق. -

  التطويرم املقرر الدراسي وعمليات ويتق . ز

 لية التدريسعبخصوص فا الطلبةاستراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من -7

 رأي الطالب عن طريق االستبانات . -

 رأي زميل درس املتطلب الحقا. -

 القسم البرنامج/مدرس يجريها م عملية التدريس وياستراتيجيات أخرى لتق-2

 مالحظة الطالب ومدى سلوكه . -

 سلوكه املهاري.الذي يطرأ على  ريالتغيمدى  -

 التقويم املستمر. -

 عرض نتائج عينة من الطالب على حمكم خارجي -

 التحليل لنتائج الطالب. -

 االستعانة بهيئة خارج املؤسسة. -

 عمليات تطوير التدريس -3

 ورش عمل داخل القسم. -

 التقويم املستمر. -

 .رات تدريبية لألستاذبرامج ودو -

 .يف األنظمة ذات العالقة بالتخصص متابعة اجلديد -
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عينة من أعمال الطلبة، وتبادل  تصحيح تحقق مدرس آخر من)مثل  تحصيل الطلبةعمليات التحقق من معايير -4

 (دوريا صحيح الختبارات أو عينة من الواجبات مع طاعم تدريس من مؤسسة أخرىوإعادة ت

 .ة من الطالب على حمكم خارجيعرض نتائج عين -

 .تبادل طرق العرض ووسائل التدريس بني األعضاء  ـ -

 ملعرفة اجلوانب السلبية واإلجيابية. لقاءات دورية للطالب املتميزين  -

 لتحسين مستواهالمقرر الدراسي والتخطيط  فاعليةصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى -5

 خرى ذات العالقة لتطوير املقرر.أخذ رأي مدرسي املقررات األ -

 املوازنة باملقرر املماثل يف الكليات املناظرة من اجلامعات األخرى -

 رأي زميل درس املتطلب الحقا. -

 

 ـ......................................................................  عضو هيئة التدريس أو المدرس:

 ..................................تاريخ اكتمال التقرير.................  ......................التوقيع:

 : ..................................العميد/ رئيس القسم .....................................  استلمه:

 ............................................ التاريخ:....................................     التوقيع:
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 : توصيف مقرر دراسي2مرفق رقم 

 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية

 اهليلة الوينية للتقويم واالعتماد األكاديي

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف مقرر 
 تنازع االنظمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحدة اجلودة واالعتماد األكادميي

 هـ 6341/6341
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 الدراسي مقررالتوصيف 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ.              

 5522653 -تنجزع  لمظمة   :هاسم المقرر الدراسي ورمز -1

 ساعتان.: عدد الساعات المعتمدة -2

 .ماجستري االنظمة: المقرر الدراسي التي تقدم هذا البرنامج )أو البرامج( -3 .23

 البرامج( ن ذكر جميع م بدلا األمر ن هذا بي  ، مقرر اختياري عام في عدة برامجال إن كان)
 

 حسب اجلدول الدراسي.: المقرر تدريس  اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن -4 .24

 

سأو المستوى األكاديمي الذي  العام -5 .25  .األولالفصل الدراسي : فيه المقرر  يُدرَّ

 

 .ال يوجد)إن وجدت(  المتطلبات السابقة لهذا  المقرر -6 .26

 

 .ال يوجد: لهذا المقرر )إن وجدت(  المصاحبةالمتطلبات  -1 .21

 املبنى الرئيس للكلية.:  الحرم الرئيسي فين المقرر إن لم يك دريست قرم -1 .21

 

 

 

 هـ6341 تاريخ التقرير:                                                     قرى: جامعة أم الالمؤسسة

 كلية الدراسات القضائية واألنظمة / قسم  االنظمة.        الكلية/ القسم:
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 نظام التعليم )ضع عالمة عند األساليب المطبّقة(: -1

 

 ما النسبة؟                                                 أ. تعليم تقليدي

 ما النسبة؟                   عبر النترنت(و)تقليدي  مدمجب.تعليم 

 روني                                           ما النسبة؟الكتج. تعلم 

 تعليم بالمراسلة                                           ما النسبة؟د. 

 أخرى                                                     ما النسبة؟و. 

 

 تعليقات:

 

 ب. األهداف        

  دريس هذا المقررما الغرض الرئيس من ت

 أن يتعرف الطالب على مشكلة تنازع األنظمة. -

 .بعد حتليلها حللول املختلفة ملشكلة تنازع األنظمةيقدم الطالب اأن  -

 الطالب على كيفية حل التنازع يف الفقه اإلسالمي.يقف أن   -

 الطالب منهجية قاعدة االسناد.يبني أن  -

 تحرك.الطالب مشكلة االحالة والتنازع املحيلل أن  -

 أن يتعرف الطالب على أحوال استيعاد القانون األجنيب. -

لتقنية المعلومات أو  المتنامي. )مثل االستخدام هوتحسين الدراسي المقررلتطويرالتي ُتنفَّذ خطط ال. صف بإيجاز 2
  دراسة(.  تغييرات في المحتوى نتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الأو إدخال اإلنترنت،  المتوافرة عبر مراجعال

 وإتاحة الفرصة للتعلم الذاتي. – Blackboardإدراج املادة التعليمية على املوقع االلكرتوني للجامعة  -

 حتديث موضوعات املقرر مبا يتوافق مع التطور التقين والعلمي. - -

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

 داثة يف الربامج اليت يتم تدريسها يف اجلانب العملي متابعة احل - -

 متابعة املؤمترات العلمية وورش العمل املتخصصة - -

  التوافق مع ما تقدمه املؤسسات التعليمية املماثلة-  -

 .  المستخدم في النشرة التعريفية أو الدليل( للنموذجعام  وصف)مالحظة: ينبغي إرفاق المقرر الدراسي  وصف .ج       

 066

% 
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 المقررةالموضوعات  

 

 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابيع

ساعات 
 التدريس

 ماهية تنازع األنظمة، وخصائص القواعد املنظمة له ومصادره وأسبابه وشروطه:

 :فكرة تنازع األنظمة يف الفقه اإلسالمي 

 .االجتاه امُلنكر لفكرة تنازع األنظمة يف الفقه اإلسالمي 

 نازع األنظمة يف الفقه اإلسالمي.االجتاه املؤيد لفكرة ت 

6 2 

 .) 2 6 مكونات عناصر قاعدة االسناد ) التنازع 

 مناهج تنازع األنظمة ) القوانني ( فقهًا ونظامًا:                  

 .) منهج قواعد التنازع )االسناد 

 .منهج القواعد ذات التطبيق الضروري 

 .منهج القواعد املوضوعية 

 يف فض تنازع األنظمة. منهج الفقه اإلسالمي 

 .التمييز بني قواعد التنازع والقواعد اجملاورة هلا 

6 2 

 مناهج تنازع األنظمة ) القوانني ( فقهًا ونظامًا:                  

 .) منهج قواعد التنازع )االسناد 

 .منهج القواعد ذات التطبيق الضروري 

 .منهج القواعد املوضوعية 

 تنازع األنظمة. منهج الفقه اإلسالمي يف فض 

 .التمييز بني قواعد التنازع والقواعد اجملاورة هلا 

6 2 

 التطور التارخيي لقواعد التنازع:

 .التاريخ القديم لقاعدة التنازع 

 .التاريخ الوسيط لقاعدة التنازع 

 .التاريخ املعاصر لقاعدة التنازع 

6 2 
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 التنازع ومشكلة التكييف القانوني :

 ماهية التكييف وضرورته. 

 .القانون الواجب التطبيق على التكييف 

 نطاق القانون الواجب التطبيق على التكييف  

6 2 

 مشكلة اإلحالة يف النظام الدولي اخلاص :

 .مضمونها 

 .الرأي املنكر لإلحالة 

 .الرأي املؤيد لإلحالة 

6 2 

 .2 6 أشكال اإلحالة 

 : إعمال القانون األجنيب 

 .عبء البحث عن القانون األجنيب 

 يفية بيان أحكام القانون األجنيب.ك 

 .تفسري أحكام القانون األجنيب 

 .القانون األجنيب أمام قضاء النقض 

6 2 

 استبعاد القانون  األجنيب :

  التحايل على القانون ) طبيعة فكرة التحايل وشروطها

 وآثارها (.

6  2 

 2 6 استحالة إعمال القانون األجنيب. 

 ته ــ شروطه ــ آثاره ــ قيود الدفع بالنظام العام ) ماهي

 إعماله (.

6 2 

 .التنازع املتحرك 

 .شروط قيام التنازع املتحرك 

  كيفية حل التنازع املتحرك ) احللول النظامية والفقهية

.) 

6 2 



47 

 

 : قاعدة التنازع الوطنية وتعدد الشرائع الداخلية 

 .تعدد الشرائع والتنازع الداخلي 

  بني الشرائع الداخلية.دور قاعدة التنازع يف االختيار 

6 2 

 3 2 تطبيقات قضائية 

   اجملموع

 

 لكل فصل دراسي(: والساعات المعتمدة المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس مكونات-2

 درس خصوصي محاضرة 
 

 مختبر

 

 أخرى عملي
 

 المجموع

ساعات 

 التدريس

23 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 42 

الساعة 

 المعتمدة

23 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 42 

 

 

   ضافية/ساعات التعلم المتوعع أن يستوفيها الطالب أسبوعياا اإلدراسة الساعات عدد  -3

 

 التقويم أساليب وتوافقها مع في "متطلبات المؤهالت الوطنية"الواردة  التعلم لمجاالتمخرجات تعلم المقرر وفقاا -4

 التدريس  واستراتيجيات

، وتعمل جميعها معاا بصفتها وحدة متناسقة التدريسجات تعلم المقرر مع أساليب التقويم واستراتيجيات تتوافق مخر

 تعكس انسجاماا بين تعلم الطلبة وتقويمهم وتدريسهم.

خمسة مجالت للتعلم، وتتطلب مخرجات تعلم خاصة بالمقرر الدراسي. وينبغي  متطلبات المؤهالت الوطنيةوتقدم 

مخرجات تعلم المقرر أكثر من ثمانية، حيث تتوافق هذه المخرجات مع واحد أو أكثر من مجالت التعلم  عادةا أل تكون

الخمس. ويكون لدى بعض المقررات الدراسية مخرجات تعلم خاصة ببرنامج واحد أو أكثر مدمجة مع مخرجات تعلم 

ة مخرجات تعلم البرنامج المخرجات المقرر؛ لتعكس مدى توافقها مع مخرجات تعلم البرنامج. كما تحدد مصفوف

 المدمجة في المقررات المحددة.

 .األيمن العمود في وهي مرقمة لمتطلبات المؤهالت الوطنية يوضح الجدول التالي مجاالت التعلم الخمس وفقا  
ع العتراحات : اكتب مخرجات تعلم المقرر المناسبة والقابلة للقياس والمطلوبة في مجالت التعلم المناسبة )راجأولا 

المساندة التي تالئم أساليب التقويم ومخرجات التعلم المنشودة، التدريس : اكتب استراتيجيات ثانياأسفل الجدول(. 

: اكتب أساليب التقويم المناسبة التي تقيس بدعة مخرجات التعلم وتقومها. ويجب أن تكون ثالثاوتتماشى معها. 

استراتيجيات التدريس متماشية مع بعضها البعض بقدر معقول بصفتها مخرجات تعلم المقرر وأساليب التقويم و

: إذا تضمنت مخرجات تعلم المقرر أية مخرجات تعلم للبرامج فضع الرمز @ رابعاا عمليات تعليم وتعلم متكاملة. 

 بجانبها.

 

 ل يتطلب أن تشتمل جميع المقررات على مخرجات تعلم من كل مجال.

2 



48 

 

 
وفقاا  علم المقررت مجالت التعلم ومخرجات

  لمتطلبات المؤهالت الوطنية
 أساليب تقويم المقرر استراتيجيات تدريس المقرر

 المعارف     7

يعرف ويلخص األحكام االنظامية  - 7-7

 اخلاصة بتنازع االنظمة  

 يتعرف على أبرز قواعد التنازع  -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب. -

م اجلماعي التعلي -

 والتعاوني.

 االختبارات التحريرية -

 األسئلة الشفوية. -

 القضايا العملية. -

 

 ةاإلدراكيالمهارات    2

 .مهارات االستماع - 2-7

لقدرة على التفكري وحتليل يكتسب ا -

  نازعة. امل

فهم يفسرها ويو لنصوصايالحظ  -

 ا.مونهمض

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 لوب. استخدام أس -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -

 القضايا العملية. -

 االحالة  مهارات - 2-2

قواعد القدرة على التفكري وحتليل  -

 التنازع 

القدرة على النقد، واالستدالل  -

 املنطقي.

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

جلماعي التعليم ا -

 والتعاوني.

 االختبارات التحريرية -

 األسئلة الشفوية. -

 القضايا العملية. -

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية   3
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 مهارة احلوار وتداول الرأي.يكتسب  3-7

العمل يف جمموعات، والقدرة يستطيع  -

 على التناغم اإلجيابي مع اآلخرين.

لسليم تبين اآلراء والدفاع املنطقي واي  -

 عنها.

 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    

 صل، وتقنية المعلومات، والمهارات العدديةمهارات التوا   4

 االستماع والتواصل.  - 4-7

 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.

 

 اقشة.احلوار واملن -

 العصف الذهين.  -

التعليم  استخدام أسلوب  -

 اجلماعي والتعاوني.

متابعة مشاركات الطلبة  -

من خالل اخلدمات اليت 

 تقدمها شبكة االنرتنت.

استخدام الربيد  -

االلكرتوني إلرسال حل 

 .الواجبات للمدرس

 األسئلة الشفوية. -

 القضايا العملية. -

التعليم  استخدام أسلوب - إدارة  تنازع االختصاص - 4-2

 اجلماعي والتعاوني.

 القضايا العملية. -

 النفسحركيةالمهارات    5

يشرح وحيلل القضايا تنازع  - 5-7

 االختصاص 

قيم األدلة على كيفية حل منازعات  -

 االختصاص.

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب التعليم   -

 اجلماعي والتعاوني.

 االختبارات التحريرية -

 لشفوية.األسئلة ا -

 القضايا العملية. -

 االختبارات التحريرية -لقدوة /مقابلة التعلم با -والرتافع يف كل ما خيص  التحدث - 5-2
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مؤثرة  شرعية ونظامية بلغة االحالة  

مع استعمال التعبريات احلركية 

 املناسبة.

على الثقة فرصة الطالب  يهييء -

بأنفسهم من خالل اإلجابات 

 اجلماعية.

حلقات نقاش متعددة، الكتساب إنشاء  -

 الثقة وتعلم العمل اجلماعي.

مهارات العمل ضمن الفريق  توظيف -

 من خالل عمل اجملموعات.

من خالل  حمكمني 

 احملاضرات.

 التعلم التعاوني الصفي. -

التعلم التعاوني غري  -

 الصفي

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب التعليم  -

 اجلماعي والتعاوني.

 لشفوية.األسئلة ا -

 القضايا العملية. -

 

 

التعلم، وإرشادات حول أساليب التقويم  إرشادات مقترحة حول األفعال المستخدمة في وصف مخرجات

 واستراتيجيات التدريس 

مجالت التعلم وفقاا لمتطلبات المؤهالت 

 الوطنية

 األفعال المقترحة

ف، يصنف، يلخص، يذكر، يصف المعرفة ، يعدد، يحدد، يسجل، يعر 

ن، يروي، يكتب.  يسترجع، يحفظ، ينسخ، يتعرف على، يدو 

يقد ر، يشرح، يلخص، يكتب، يقارن، يغاير، يرسم مخطط، يقسم  اإلدراكية المهارات 

إلى أعسام فرعية، يميز، ينقد، يحسب، يحلل، يعب ر، يطور، 

يبتكر، يهيئ، يجدد، يعيد تنظيم، يلخص، يوضح، يتنبأ، يعلل، 

طط، يصمم، يقيس، يحكم على، يبرر، يفسر، يصنف، يقّوم، يخ

 يقيم.

مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل 

 المسؤولية

يشرح باألدلة، يحكم، يختار، يوضح، يعد ل، يظهر، يستخدم، 

 يقيم، يعلل، يحلل، يستعلم، يكتب.

وتقنية المعلومات،  مهارات التواصل،

 والمهارات العددية

ل، يشرح باألدلة، يحسب، يوضح، يفس ر، يبحث، يستعلم، يشغ 

 يقيم، ينتقد.

ا، يبالغ، يوظف،  النفسحركيةالمهارات  يشرح باألدلة ، يظهر، يوضح، يمثل دورا

ل، يهيئ، ينتج، يرسم، يرسم مخطط، يفحص،  يتالعب، يشغ 

 ينشئ، يجمع، يجري تجربة، يعيد صياغة.
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 :الدعم الطالبياالستشارة األكاديية ود. 

 القابلة للقياس والتقويم، وهي كالتالي:عند كتابة  مخرجات التعلم  ل ينبغي استخدامهاأفعال مقترحة 

 

 يأخذ في العتبار    يزيد إلى أعصى حد     يستمر        يراجع      يضمن     يوسع          يفهم

 يحافظ               يعكس          يفحص        يعزز       يستكشف          يشجع           يعم ق 

 

 ل إذا ارتبطت بأعمال معينة أو كميات محددةيمكن استخدام بعض هذه األفعا

 

 أساليب التقويم واستراتيجيات التدريس المقترحة كالتالي:

 

 تتضمنو تشير األبحاث وأفضل المماراسات إلى ضرورة توفير أساليب تقويم مستمرة ومتعددة للتحقق من مدى تعلم الطلبة.
 أداء أنظمة تقويم ذلك في بما،  (rubric)تخدام سلم التقدير اللفظي باسالتقويم  أدوات من واسعة مجموعة الحالية االتجاهات

ومؤشرات األداء الرئيسة اإلنترنت والتي تستخدم ساللم التقدير اللفظي، ومعايير المقارنة المرجعية،  شبكة على الطلبة

شمل استراتيجيات التقويم  المختلفة والتحليل. ويعد سلم التقدير اللفظي أداةا مفيدة في التقويم النوعي على وجه الخصوص. وت

المتحانات، وملفات اإلنجاز، والمقالت الطويلة والقصيرة، وسجالت المتابعة، والتقارير التحليلية، والعروض الفردية 

عية، والجماعية، والملصقات، والدوريات العلمية، ودراسات الحالت، وأدلة المختبرات، وتحليل مقاطع الفيديو، والتقارير الجما

والتقارير المخبرية، والمناظرات، والخطابات، وسجالت التعلم، وعمليات تقويم األعران، وعمليات التقويم الذاتي، ومقاطع 

الفيديو، والرسوم البيانية، والعروض المسرحية، والجداول، والعروض العملية، والمخططات الرسومية، ومنتديات النقاش، 

 KWLوجداول المعرفة السابقة والمقصودة والمكتسبة ) الفنية، واألعمالالحظات التصحيحية، والمقابالت، وعقود التعلم، والم

 ، وخرائط المفاهيم.)
س واحتياجات الطلبة ومخرجات التعلم المنشودة.  ويجب اختيار استراتيجيات تدريس مختلفة؛ لتتماشى مع المناهج التي تُدرَّ

ومجموعات العمل الصغيرة، ومجموعات النقاش الصغيرة والكبيرة،  وتتضمن أساليب التدريس: المحاضرة، والنقاش،

واألنشطة البحثية، والعروض العملية في المختبرات، والمشاريع، والمناظرات،  وتمثيل األدوار، ودراسات الحالت، والضيف 

ة التعلم التي يشارك في واالستذكار، والفكاهة، والعروض الفردية، والعصف الذهني، ومجموعة واسعة من أنشط المتحدث، 

 أدائها الطلبة.

 خالل الفصل الدراسي الطلبةجدول مهام تقويم  -5

 
، خطاب، )كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعي، اختبار نهائي المهمة التقويمية

 تقديم عرض شفوي، وغيرها(

األسبوع المحدد 
 اله

من  هانسبت
 التقويم النهائي

7 
 حبث موضوعي.  -

1 61 % 

2 
 % 61 1 ار شفوياختب -

3 
 % 61 1  اختبار نصفي  -

4 
 % 61 63 اختبار نهائي -



52 

 

واإلرشاد األكاديمي  الفردية الستشاراتاتقديم ل والمدرسين أعضاء هيئة التدريس االجراءات التي تضمن تفرغ -1
كل في الستشارات واإلرشاد األكاديمي ا ء هيئة التدريسأعضا خالله يقدمتوقع أن المذكر قدر الوقت ا) للطلبة

 أسبوع(

يلتزم كل عضو هيئة تدريس باإلعالن يف لوحة إعالنات القسم بالساعات املكتبية كل أسبوع للتواصل مع  -

 الطالب .

يتم توزيع كل جمموعة من الطالب على أعضاء اهليئة التدريسية بالقسم لتقديم االستشارات الالزمة هلم  -

 رشادهم أكادميًيا.وإ

 :هـ . مصادر التعلم

  :املطلوبةالدراسية الكتب اذكر  -7

 ، مطابع اهليئة املصرية العامة للكتاب.66عز الدين عبداهلل، القانون الدولي اخلاص، اجلزء األول، ط  -

 ، دار النهضة العربية.1عز الدين عبداهلل، القانون الدولي اخلاص، اجلزء الثاني، ط  -

 .6كريم سالمة، مذكرات يف القانون الدولي اخلاص السعودي، مطبوعات جامعة امللك سعود، طأمحد عبدال -

 األحكام السلطانية للماوردي. -

 األحكام السلطانية ألبي يعلى الفراء احلنبلي. -

 شرح السري الكبري للشيباني. -

 شرح السري الصغري للشيباني -

 .رير، وغريها()الدوريات العلمية، التقا املراجع الرئيسةاذكر  -4
  

  .(،وغريهاالعلمية، التقاريرالدوريات بها ) املوصىو املراجع  الدراسية الكتباذكر  -4

االلكرتونية، وسائل التواصل االجتماعي، ونظام البالك بورد )السبورة واقع )مول:امل املراجع اإللكرتونيةاذكر  -3

 .السوداء(، وغريها(

 https://uqu.edu.saية بجامعة أم القرى:بالمكتبة المركز -المكتبة الرقمية
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اللوائح أو  سطوانات املدجمة، واملعايريخرى مول الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/االاألتعليمية الواد اذكر امل -2

 املهنية، والربجميات.التنظيمية 

 ال ينطبق. -

 :و . املرافق الالزمة  

 قاعاتالدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل ال قاعاتجم الن متطلبات المقرر الدراسي بما في ذلك حبي  
 (، وغيرهاحاسب اآلليلأجهزة ا مدى توافرالدراسية والمختبرات، و

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

 مكتبة بها عدد كاٍف من املراجع املتخصصة. -

 (الفصول والمعامل القائمة على التعلم بالمراعبة والنمذجة، وغيرها دراسية ، المختبرات،ال القاعاتالمباني )-7

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

 ، السبورة الذكية، البرمجيات،جهاز عرض البيانات بالحاسوبالبرامج المضادة للفيروسات، الحوسبة )مصادر -2

 وغيرها(

 ال ينطبق. -

 . (على سبيل المثال، عند الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، اذكر المتطلبات أو ارفق عائمة بهامصادر أخرى )-3

 ال ينطبق. -

  التطويرم املقرر الدراسي وعمليات ويتق . ز

 لية التدريسعبخصوص فا الطلبةاستراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من -7

 ب عن طريق االستبانات .رأي الطال -

 رأي زميل درس املتطلب الحقا. -

 القسم البرنامج/مدرس يجريها م عملية التدريس وياستراتيجيات أخرى لتق-2

 مالحظة الطالب ومدى سلوكه . -

 سلوكه املهاري.الذي يطرأ على  ريالتغيمدى  -

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

 تائج الطالب.التحليل لن -

 االستعانة بهيئة خارج املؤسسة. -

 عمليات تطوير التدريس -3

 ورش عمل داخل القسم. -

 التقويم املستمر. -

 .برامج ودورات تدريبية لألستاذ -

 .يف األنظمة ذات العالقة بالتخصص متابعة اجلديد -

أعمال الطلبة، وتبادل  عينة من تصحيح تحقق مدرس آخر من)مثل  تحصيل الطلبةعمليات التحقق من معايير -4

 (دوريا صحيح الختبارات أو عينة من الواجبات مع طاعم تدريس من مؤسسة أخرىوإعادة ت

 .عرض نتائج عينة من الطالب على حمكم خارجي -

 .تبادل طرق العرض ووسائل التدريس بني األعضاء  ـ -

 ملعرفة اجلوانب السلبية واإلجيابية. لقاءات دورية للطالب املتميزين  -

 لتحسين مستواهالمقرر الدراسي والتخطيط  فاعليةصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى -5

 أخذ رأي مدرسي املقررات األخرى ذات العالقة لتطوير املقرر. -

 املوازنة باملقرر املماثل يف الكليات املناظرة من اجلامعات األخرى -

 رأي زميل درس املتطلب الحقا. -

 

 ـ......................................................................  أو المدرس:عضو هيئة التدريس 

 ..................................تاريخ اكتمال التقرير.......................................  التوقيع:

 .................................: .العميد/ رئيس القسم .....................................  استلمه:

 ............................................ التاريخ:....................................     التوقيع:
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 : توصيف مقرر دراسي2مرفق رقم 

 

 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية

 اهليلة الوينية للتقويم واالعتماد األكاديي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ف مقرر توصي
 تسوية املنازعات العمالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحدة اجلودة واالعتماد األكادميي

 هـ 6341/6341
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 الدراسي مقررالتوصيف 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ.              

 5522654 - تسوية  ملنجزعجت  رعمجرية  :اسم المقرر الدراسي ورمزه -1

 ساعتان.: عدد الساعات المعتمدة -2

 .ألنظمةماجستري يف ا: المقرر الدراسي التي تقدم هذا البرنامج )أو البرامج( -3 .21

 البرامج( ن ذكر جميع م بدلا األمر ن هذا بي  ، مقرر اختياري عام في عدة برامجال إن كان)
 

 حسب اجلدول الدراسي.: المقرر تدريس اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن  -4 .32

 

سأو المستوى األكاديمي الذي  العام -5 .37  الفصل الدراسي األول.: فيه المقرر  يُدرَّ

 

 .ال يوجد)إن وجدت(  ات السابقة لهذا  المقررالمتطلب -6 .32

 

 .ال يوجد: لهذا المقرر )إن وجدت(  المصاحبةالمتطلبات  -1 .33

 املبنى الرئيس للكلية.:  الحرم الرئيسي فيالمقرر إن لم يكن  دريست قرم -1 .34

 

 هـ6341 تاريخ التقرير:                                                     : جامعة أم القرىالمؤسسة

 .      كلية الدراسات القضائية واألنظمة / قسم  االنظمة  الكلية/ القسم:
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 نظام التعليم )ضع عالمة عند األساليب المطبّقة(: -1

 

 ما النسبة؟                                                 أ. تعليم تقليدي

 ما النسبة؟                   عبر النترنت(و)تقليدي  مدمجب.تعليم 

 الكتروني                                           ما النسبة؟ج. تعلم 

 ة؟تعليم بالمراسلة                                           ما النسبد. 

 أخرى                                                     ما النسبة؟و. 

 

 تعليقات:

          

 ب. األهداف      

  ما الغرض الرئيس من تدريس هذا المقرر

 التعريف باملنازعات العمالية وآلية حتريك الدعوى العمالية والفصل فيها.  -

 وآلية تنفيذ أحكامه.،إجراءاته ،ته اختصاصا، قضاء العماليبيعة الحتليل ط -

 الوسائل البديلة حلل املنازعات العمالية كالتحكيم واملصاحلة. الوقوف على  -

 احكام القضاء العمالي. آليات تطبيق حبث ودراسة  -

أو لتقنية المعلومات  المتنامي. )مثل االستخدام هوتحسين الدراسي المقرر لتطويرالتي ُتنفَّذ خطط ال. صف بإيجاز 2
  تغييرات في المحتوى نتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  أو إدخال اإلنترنت،  المتوافرة عبر مراجعال

 وإتاحة الفرصة للتعلم الذاتي. – Blackboardإدراج املادة التعليمية على املوقع االلكرتوني للجامعة  -

 لمي.حتديث موضوعات املقرر مبا يتوافق مع التطور التقين والع - -

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

 متابعة احلداثة يف الربامج اليت يتم تدريسها يف اجلانب العملي  - -

 متابعة املؤمترات العلمية وورش العمل املتخصصة - -

  التوافق مع ما تقدمه املؤسسات التعليمية املماثلة-  -

     

 

 

 066

% 
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 المستخدم في النشرة التعريفية أو الدليل(.   للنموذجعام  وصف)مالحظة: ينبغي إرفاق المقرر الدراسي  وصف .ج     

 المقررةالموضوعات  

 

 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابيع

ساعات 
 التدريس

 .2 6 مقدمة يف ماهية املنازعات العمالية /آلية تسوية املنازعات العمالية 

 2 6 .بفصل املنازعات العمالية يف النظام السعودي. اهليئات املختصة 

  2 6 اجراءاتها.–تشكيلها –ماهية الدعوى العمالية 

 .2 6 القانون الواجب التطبيق على الدعوى العمالية 

 2 6 حمتويات احلكم يف الدعوى العمالية وطرق الطعن 

 الدعوى –اجلهة املختصة بالتنفيذ -تنفيذ احلكم العمالي

 التنفيذية
6 2 

  2 6 اجراءات تسوية املنازعات العمالية بالتحكيم 

 2 6 اجراءات تسوية املنازعات العمالية باملصاحلة والتوفيق 

  .2 6 اختصاصات القضاء العمالي يف نظام املرافعات السعودي 

  االجراءات املتبعة أمام القضاء العمالي واحلكم يف الدعوى وطرق

 الطعن.
6  2 

  2 6 سالمي من آليات تسوية املنازعات العماليةموقف الفقه اال 

  نظام موقف النظام السعودي من آليات تسوية املنازعات العمالية

 هيئة تسوية اخلالفات العمالية

2 3 

 نظام التحكيم  الئحة املرافعات وإجراءات املصاحلة والتحكيم

 السعودي

6 2 

   .تطبيقات قضائية 

 

2 3 

   اجملموع

 

https://www.google.com.sa/search?biw=976&bih=444&q=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9+%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&revid=1788426345&sa=X&ved=0ahUKEwiFzeii-urMAhVC1RoKHYNVC-oQ1QIIXigB
https://www.google.com.sa/search?biw=976&bih=444&q=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9+%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&revid=1788426345&sa=X&ved=0ahUKEwiFzeii-urMAhVC1RoKHYNVC-oQ1QIIXigB
https://www.google.com.sa/search?biw=976&bih=444&q=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9+%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&revid=1788426345&sa=X&ved=0ahUKEwiFzeii-urMAhVC1RoKHYNVC-oQ1QIIXigB
https://www.google.com.sa/search?biw=976&bih=444&q=%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85&revid=1788426345&sa=X&ved=0ahUKEwiFzeii-urMAhVC1RoKHYNVC-oQ1QIIYSgE
https://www.google.com.sa/search?biw=976&bih=444&q=%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85&revid=1788426345&sa=X&ved=0ahUKEwiFzeii-urMAhVC1RoKHYNVC-oQ1QIIYSgE


59 

 

 لكل فصل دراسي(: والساعات المعتمدة المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس مكونات-2

 درس خصوصي محاضرة 
 

 مختبر

 

 أخرى عملي
 

 المجموع

ساعات 

 التدريس

23 - -- - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 42 

الساعة 

 المعتمدة

23 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 42 

 

 

   ضافية/ساعات التعلم المتوعع أن يستوفيها الطالب أسبوعياا اإلدراسة الساعات عدد  -3

 

 التقويم ساليبأ وتوافقها مع في "متطلبات المؤهالت الوطنية"الواردة  التعلم لمجاالتمخرجات تعلم المقرر وفقاا -4

 التدريس  واستراتيجيات

، وتعمل جميعها معاا بصفتها وحدة متناسقة تعكس التدريستتوافق مخرجات تعلم المقرر مع أساليب التقويم واستراتيجيات 

 انسجاماا بين تعلم الطلبة وتقويمهم وتدريسهم.

علم خاصة بالمقرر الدراسي. وينبغي عادةا خمسة مجالت للتعلم، وتتطلب مخرجات ت متطلبات المؤهالت الوطنيةوتقدم 

أل تكون مخرجات تعلم المقرر أكثر من ثمانية، حيث تتوافق هذه المخرجات مع واحد أو أكثر من مجالت التعلم الخمس. 

ويكون لدى بعض المقررات الدراسية مخرجات تعلم خاصة ببرنامج واحد أو أكثر مدمجة مع مخرجات تعلم المقرر؛ 

توافقها مع مخرجات تعلم البرنامج. كما تحدد مصفوفة مخرجات تعلم البرنامج المخرجات المدمجة في لتعكس مدى 

 المقررات المحددة.

 .األيمن العمود في وهي مرقمة لمتطلبات المؤهالت الوطنية يوضح الجدول التالي مجاالت التعلم الخمس وفقا  
للقياس والمطلوبة في مجالت التعلم المناسبة )راجع العتراحات أسفل : اكتب مخرجات تعلم المقرر المناسبة والقابلة أولا 

المساندة التي تالئم أساليب التقويم ومخرجات التعلم المنشودة، وتتماشى التدريس : اكتب استراتيجيات ثانياالجدول(. 

جب أن تكون مخرجات تعلم المقرر : اكتب أساليب التقويم المناسبة التي تقيس بدعة مخرجات التعلم وتقومها. ويثالثامعها. 

وأساليب التقويم واستراتيجيات التدريس متماشية مع بعضها البعض بقدر معقول بصفتها عمليات تعليم وتعلم متكاملة. 

 : إذا تضمنت مخرجات تعلم المقرر أية مخرجات تعلم للبرامج فضع الرمز @ بجانبها.رابعاا 

 

 خرجات تعلم من كل مجال.ل يتطلب أن تشتمل جميع المقررات على م

 
وفقاا  تعلم المقرر مجالت التعلم ومخرجات

  لمتطلبات المؤهالت الوطنية
 أساليب تقويم المقرر استراتيجيات تدريس المقرر

 المعارف     7

يعرف ويلخص األحكام االنظامية اخلاصة  - 7-7

 باملنازعات العمالية  

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 االختبارات التحريرية -

 األسئلة الشفوية. -

2 
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يتعرف على أبرز االجراءات النظامية  -

 لعمالية للدعوى ا

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب. -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

 القضايا العملية. -

 

    

 ةاإلدراكيالمهارات    2

 .مهارات االستماع - 2-7

لقدرة على التفكري وحتليل يكتسب ا -

  نازعة. امل

فهم يفسرها ويو صلنصوايالحظ  -

 ا.مونهمض

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -

 القضايا العملية. -

 الدعوى العمالية  مهارات - 2-2

الدعوى القدرة على التفكري وحتليل  -

 العمالية 

 واالستدالل املنطقي.القدرة على النقد،  -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

 االختبارات التحريرية -

 األسئلة الشفوية. -

 القضايا العملية. -

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية   3

ادارة وحل النزاع العمالي بالتحكيم  - 3-7

 واملصاحلة والتوفيق 

 مهارة احلوار وتداول الرأي.يكتسب   -

العمل يف جمموعات، والقدرة يستطيع  -

 على التناغم اإلجيابي مع اآلخرين.

تبين اآلراء والدفاع املنطقي والسليم ي  -

 عنها.

 على إدارة الوقت.يقدر   -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي   -

 لتعاوني.وا

استالم الواجبات على نظام  -

إدارة التعليم 

(blackboard.) 

 االختبارات التحريرية -

 األسئلة الشفوية. -

 القضايا العملية. -

-  

3-2    
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 مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية   4

 االستماع والتواصل.  - 4-7

 يشرح القضايا بشكٍل منطقي . -

يت بنيت عليها يعلل وحيلل األسباب ال -

 األحكام.

يستطيع استخدام شبكة اإلنرتنت للتوصل  -

 إىل كل ما هو جديد يف ختصصه.

يقدم األدلة املنطقية على كيفية حل  -

 القضايا.

 

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

التعليم  استخدام أسلوب  -

 اجلماعي والتعاوني.

متابعة مشاركات الطلبة  -

من خالل اخلدمات اليت 

 شبكة االنرتنت.تقدمها 

استخدام الربيد  -

االلكرتوني إلرسال حل 

 .الواجبات للمدرس

 األسئلة الشفوية. -

 القضايا العملية. -

التعليم  استخدام أسلوب - إدارة املنازعة العمالية  - 4-2

 اجلماعي والتعاوني.

 القضايا العملية. -

 النفسحركيةالمهارات    5

 يشرح وحيلل القضايا العمالية  - 5-7

دلة على كيفية حل املنازعات قيم األ -

 العمالية .

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب التعليم   -

 اجلماعي والتعاوني.

 االختبارات التحريرية -

 األسئلة الشفوية. -

 القضايا العملية. -

والرتافع يف كل ما خيص  التحدث - 5-2

 شرعية ونظامية بلغة ااملنازعات العمالية  

مال التعبريات احلركية مؤثرة مع استع

 املناسبة.

على الثقة بأنفسهم فرصة الطالب  يهييء -

 من خالل اإلجابات اجلماعية.

حلقات نقاش متعددة، الكتساب إنشاء  -

 الثقة وتعلم العمل اجلماعي.

مهارات العمل ضمن الفريق من  توظيف -

 خالل عمل اجملموعات.

 

لقدوة /مقابلة التعلم با -

من خالل  حمكمني 

 ت.احملاضرا

 التعلم التعاوني الصفي. -

التعلم التعاوني غري  -

 الصفي

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب التعليم  -

 اجلماعي والتعاوني.

 االختبارات التحريرية -

 األسئلة الشفوية. -

 القضايا العملية. -
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أساليب التقويم التعلم، وإرشادات حول  إرشادات مقترحة حول األفعال المستخدمة في وصف مخرجات

 واستراتيجيات التدريس 

 األفعال المقترحة مجالت التعلم وفقاا لمتطلبات المؤهالت الوطنية

ف، يصنف، يلخص، يذكر، يصف،  المعرفة يعدد، يحدد، يسجل، يعر 

ن، يروي، يكتب.  يسترجع، يحفظ، ينسخ، يتعرف على، يدو 

يقارن، يغاير، يرسم مخطط، يقسم يقد ر، يشرح، يلخص، يكتب،  اإلدراكية المهارات 

إلى أعسام فرعية، يميز، ينقد، يحسب، يحلل، يعب ر، يطور، 

يبتكر، يهيئ، يجدد، يعيد تنظيم، يلخص، يوضح، يتنبأ، يعلل، 

يصنف، يقّوم، يخطط، يصمم، يقيس، يحكم على، يبرر، يفسر، 

 يقيم.

يحكم، يختار، يوضح، يعد ل، يظهر، يستخدم،  يشرح باألدلة، مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية

 يقيم، يعلل، يحلل، يستعلم، يكتب.

وتقنية المعلومات، والمهارات  مهارات التواصل،

 العددية

ل،  يشرح باألدلة، يحسب، يوضح، يفسر، يبحث، يستعلم، يشغ 

 يقيم، ينتقد.

ا، يب النفسحركيةالمهارات  الغ، يوظف، يشرح باألدلة ، يظهر، يوضح، يمثل دورا

ل، يهيئ، ينتج، يرسم، يرسم مخطط، يفحص،  يتالعب، يشغ 

 ينشئ، يجمع، يجري تجربة، يعيد صياغة.

 عند كتابة  مخرجات التعلم القابلة للقياس والتقويم، وهي كالتالي: ل ينبغي استخدامهاأفعال مقترحة 

 

 يضمن     يوسع          يفهم    يأخذ في العتبار    يزيد إلى أعصى حد     يستمر        يراجع  

 يحافظ               يعكس          يفحص        يعزز       يستكشف          يشجع           يعم ق 

 

 يمكن استخدام بعض هذه األفعال إذا ارتبطت بأعمال معينة أو كميات محددة

 

 أساليب التقويم واستراتيجيات التدريس المقترحة كالتالي:

 

 ر األبحاث وأفضل المماراسات إلى ضرورة توفير أساليب تقويم مستمرة ومتعددة للتحقق من مدى تعلم الطلبة.تشي

 ذلك في بما،  (rubric)باستخدام سلم التقدير اللفظي التقويم  أدوات من واسعة مجموعة الحالية االتجاهات تتضمنو

م ساللم التقدير اللفظي، ومعايير المقارنة المرجعية، اإلنترنت والتي تستخد شبكة على الطلبة أداء أنظمة تقويم
ومؤشرات األداء الرئيسة والتحليل. ويعد سلم التقدير اللفظي أداةا مفيدة في التقويم النوعي على وجه الخصوص. 

تابعة، وتشمل استراتيجيات التقويم  المختلفة المتحانات، وملفات اإلنجاز، والمقالت الطويلة والقصيرة، وسجالت الم

والتقارير التحليلية، والعروض الفردية والجماعية، والملصقات، والدوريات العلمية، ودراسات الحالت، وأدلة 

المختبرات، وتحليل مقاطع الفيديو، والتقارير الجماعية، والتقارير المخبرية، والمناظرات، والخطابات، وسجالت 
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 :لدعم الطالبيااالستشارة األكاديية ود. 

واإلرشاد  الفردية الستشاراتاتقديم ل والمدرسين أعضاء هيئة التدريس االجراءات التي تضمن تفرغ -1
الستشارات واإلرشاد األكاديمي ا أعضاء هيئة التدريس خالله يقدمتوقع أن المذكر قدر الوقت ا) للطلبةاألكاديمي 

 كل أسبوع(في 

يف لوحة إعالنات القسم بالساعات املكتبية كل أسبوع للتواصل مع يلتزم كل عضو هيئة تدريس باإلعالن  -

 الطالب .

يتم توزيع كل جمموعة من الطالب على أعضاء اهليئة التدريسية بالقسم لتقديم االستشارات الالزمة هلم  -

م الذاتي، ومقاطع الفيديو، والرسوم البيانية، والعروض المسرحية، التعلم، وعمليات تقويم األعران، وعمليات التقوي

والجداول، والعروض العملية، والمخططات الرسومية، ومنتديات النقاش، والمقابالت، وعقود التعلم، والمالحظات 

 م.، وخرائط المفاهي) KWLوجداول المعرفة السابقة والمقصودة والمكتسبة ) الفنية، واألعمالالتصحيحية، 
س واحتياجات الطلبة ومخرجات التعلم  ويجب اختيار استراتيجيات تدريس مختلفة؛ لتتماشى مع المناهج التي تُدرَّ

المنشودة. وتتضمن أساليب التدريس: المحاضرة، والنقاش، ومجموعات العمل الصغيرة، ومجموعات النقاش الصغيرة 

تبرات، والمشاريع، والمناظرات،  وتمثيل األدوار، ودراسات والكبيرة، واألنشطة البحثية، والعروض العملية في المخ

واالستذكار، والفكاهة، والعروض الفردية، والعصف الذهني، ومجموعة واسعة من  الحالت، والضيف المتحدث، 

 أنشطة التعلم التي يشارك في أدائها الطلبة.

 خالل الفصل الدراسي الطلبةجدول مهام تقويم  -5

 
، )كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعي، اختبار نهائي يةالمهمة التقويم

 خطاب، تقديم عرض شفوي، وغيرها(

األسبوع المحدد 
 اله

من  هانسبت
 التقويم النهائي

7 
 حبث موضوعي.  -

1 61 % 

2 

 

 اختبار شفوي -
 

1 

 

61 % 

3 

 

 اختبار نصفي  -
  

1 

 

61 % 

4 

 

 اختبار نهائي -
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61 % 
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 وإرشادهم أكادميًيا.

 

 :هـ . مصادر التعلم

 :املطلوبةالدراسية الكتب اذكر  -7
، 2سيط يف شرح نظامي العمل والتأمينات االجتماعية يف اململكة العربية السعودية، ط السيد عيد نايل، الو -

 مكتبة الرشد.

 األردن.–إيناس اخلالدي، الوجيز يف شرح نظام العمل السعودي، دار الثقافة للنشر والتوزيع  -

 أبواب الصلح، اإلجارة، الدعوى والبينات من كتب املذاهب الفقهية األربعة

 .)الدوريات العلمية، التقارير، وغريها( ملراجع الرئيسةااذكر  -4
  

  .(،وغريهاالعلمية، التقاريرالدوريات بها ) املوصىو املراجع  الدراسية الكتباذكر  -4

 

االلكرتونية، وسائل التواصل االجتماعي، ونظام البالك بورد واقع )مول:امل املراجع اإللكرتونيةاذكر  -3

 .وغريها()السبورة السوداء(، 

 https://uqu.edu.saبالمكتبة المركزية بجامعة أم القرى:-المكتبة الرقمية

أو  سطوانات املدجمة، واملعايريخرى مول الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/االاألتعليمية الواد اذكر امل -2

 املهنية، والربجميات.اللوائح التنظيمية 

 ال ينطبق. -

 :و . املرافق الالزمة  

 قاعاتالدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل ال قاعاتن متطلبات المقرر الدراسي بما في ذلك حجم الي  ب
 (، وغيرهاحاسب اآلليلأجهزة ا مدى توافرالدراسية والمختبرات، و

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

 املراجع املتخصصة.مكتبة بها عدد كاٍف من  -



65 

 

 (الفصول والمعامل القائمة على التعلم بالمراعبة والنمذجة، وغيرها الدراسية ، المختبرات، القاعاتالمباني )-7

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

، السبورة الذكية، البرمجيات، نات بالحاسوبجهاز عرض البياالبرامج المضادة للفيروسات، الحوسبة )مصادر -2

 وغيرها(

 ال ينطبق. -

على سبيل المثال، عند الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، اذكر المتطلبات أو ارفق عائمة مصادر أخرى )-3

 . (بها

 ال ينطبق. -

  التطويرم املقرر الدراسي وعمليات ويتق . ز

 لية التدريسعبخصوص فا الطلبةمن  استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة-7

 رأي الطالب عن طريق االستبانات . -

 رأي زميل درس املتطلب الحقا. -

 القسم البرنامج/مدرس يجريها م عملية التدريس وياستراتيجيات أخرى لتق-2

 مالحظة الطالب ومدى سلوكه . -

 سلوكه املهاري.الذي يطرأ على  ريالتغيمدى  -

 التقويم املستمر. -

 عينة من الطالب على حمكم خارجيعرض نتائج  -

 التحليل لنتائج الطالب. -

 االستعانة بهيئة خارج املؤسسة. -

 عمليات تطوير التدريس -3

 ورش عمل داخل القسم. -

 التقويم املستمر. -

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

عينة من أعمال الطلبة، وتبادل  تصحيح تحقق مدرس آخر من)مثل  طلبةتحصيل العمليات التحقق من معايير -4

 (دوريا صحيح الختبارات أو عينة من الواجبات مع طاعم تدريس من مؤسسة أخرىوإعادة ت

 .عرض نتائج عينة من الطالب على حمكم خارجي -

 .تبادل طرق العرض ووسائل التدريس بني األعضاء  ـ -

 ملعرفة اجلوانب السلبية واإلجيابية. ين لقاءات دورية للطالب املتميز -

 لتحسين مستواهالمقرر الدراسي والتخطيط  فاعليةصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى -5

 أخذ رأي مدرسي املقررات األخرى ذات العالقة لتطوير املقرر. -

 املوازنة باملقرر املماثل يف الكليات املناظرة من اجلامعات األخرى -

 ل درس املتطلب الحقا.رأي زمي -

 

 ـ......................................................................  عضو هيئة التدريس أو المدرس:

 ..................................تاريخ اكتمال التقرير.......................................  التوقيع:

 : ..................................العميد/ رئيس القسم ................. .................... استلمه:

 ............................................ التاريخ:....................................     التوقيع:
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 : توصيف مقرر دراسي2مرفق رقم 

 

 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية

 الوينية للتقويم واالعتماد األكاديياهليلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف مقرر 
 الوظيفة العامة يف النظام السعودي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحدة اجلودة واالعتماد األكادميي

 هـ 6341/6341
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 الدراسي مقررالتوصيف 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ.           

 5522655 -   روظيفة  رعجمة يف  رنظجم  رسعودي  :اسم المقرر الدراسي ورمزه -1

 ساعتان.: عدد الساعات المعتمدة -2

 .ماجستري االنظمة: المقرر الدراسي التي تقدم هذا برنامج )أو البرامج(ال -3 .35

 البرامج( ن ذكر جميع م بدلا األمر ن هذا بي  ، مقرر اختياري عام في عدة برامجال إن كان)
 

 حسب اجلدول الدراسي.: المقرر تدريس اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن  -4 .36

 

سالذي أو المستوى األكاديمي  العام -5 .31  .األولالفصل الدراسي : فيه المقرر  يُدرَّ

 

 .ال يوجد)إن وجدت(  المتطلبات السابقة لهذا  المقرر -6 .31

 

 .ال يوجد: لهذا المقرر )إن وجدت(  المصاحبةالمتطلبات  -1 .31

 املبنى الرئيس للكلية.:  الحرم الرئيسي فيالمقرر إن لم يكن  دريست قرم -1 .42

 

 

 

 هـ6341 تاريخ التقرير:                                                     : جامعة أم القرىالمؤسسة

 كلية الدراسات القضائية واألنظمة / قسم  االنظمة.        / القسم:الكلية
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 المة عند األساليب المطبّقة(:نظام التعليم )ضع ع -1

 

 ما النسبة؟                                                 أ. تعليم تقليدي

 ما النسبة؟                   عبر النترنت(و)تقليدي  مدمجب.تعليم 

 الكتروني                                           ما النسبة؟ج. تعلم 

 م بالمراسلة                                           ما النسبة؟تعليد. 

 أخرى                                                     ما النسبة؟و. 

 

 تعليقات:

             

 ب. األهداف              

  ما الغرض الرئيس من تدريس هذا المقرر -

تقديم ، ودورها يف اململكةومكانتها يف اإلسالم، وتطبيقاتها يف  عتهابالوظيفة العامة وطبيف الطالب يعرت -

 ، ومدى اهتمام أنظمة اململكة العربية السعودية بها.اخلدمة العامة

حميط العمل ويستطيع  التنبؤ بآثارها  الطالب حقوق وواجبات املوظف العام، وكيفية تطبيقها يف  حتليل -

 ما يواجه تطبيقها من عقبات. وحتديد موقفه منها، ويتعلم وسائل حل

ملن خيرج على مقتضى الواجب  التأديبيةفات والعقوبات لاملخامهارة التحقيق االداري والطالب إكساب  -

 الوظيفي

 طرق شغل الوظيفة العامة واملقارنة بينها وشروط كل منه. حبث  -

لتقنية المعلومات أو  المتناميستخدام . )مثل االهوتحسين الدراسي المقررلتطويرالتي ُتنفَّذ خطط ال. صف بإيجاز 2
  تغييرات في المحتوى نتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  أو إدخال اإلنترنت،  المتوافرة عبر مراجعال

 وإتاحة الفرصة للتعلم الذاتي. – Blackboardإدراج املادة التعليمية على املوقع االلكرتوني للجامعة  -

 ر مبا يتوافق مع التطور التقين والعلمي.حتديث موضوعات املقر - -

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

 متابعة احلداثة يف الربامج اليت يتم تدريسها يف اجلانب العملي  - -

 متابعة املؤمترات العلمية وورش العمل املتخصصة - -

  ات التعليمية املماثلةالتوافق مع ما تقدمه املؤسس-  -

 066

% 
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 المستخدم في النشرة التعريفية أو الدليل(.   للنموذجعام  وصف)مالحظة: ينبغي إرفاق المقرر الدراسي  وصف .ج             

 المقررةالموضوعات  
 

 

 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابيع

ساعات 
 التدريس

 .2 6 مفهوم الوظيفة العامة 

 .2 6 مفهوم املوظف العام 

 .2 6 طبيعة العالقة اليت تربط املوظف العام بالدولة 

  طرق شغل الوظيفة العامة يف النظام السعودي والفقه

 االسالمي 

  اإلنابة  –احللول  –التفويض  –الرتقية  –النقل  –التعيني

 التكليف بوظيفة. –

6 2 

 : حقوق املوظف العام يف النظام السعودي والفقه اإلسالمي 

  املكافآت  –البدالت  –الوات الع –الرواتب  
6 2 

  2 6 اإلجازات .. .. إخل. –التعويضات 

 .2 6 واجبات املوظف العام يف النظام السعودي والفقه االسالمي 

 2 6 االبتعاث 

 .2 6 اإلعارة يف النظام السعودي والفقه االسالمي 

 2  6 تقويم األداء الوظيفي يف النظام السعودي والفقه االسالمي 

  2 6 إليفاد والدراسة بالداخل.ا 

 .2 6 تقارير منح اإلجازات املرضية 

  التحقيق اإلداري والتأديب يف النظام السعودي والفقه

 االسالمي.

6 2 

 .2 6 انتهاء اخلدمة يف النظام السعودي والفقه االسالمي 

 3 2 تطبيقات قضائية 
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 42 66 اجملموع

 

 لكل فصل دراسي(: والساعات المعتمدة اعات التدريسالمقرر الدراسي )إجمالي عدد س مكونات-2

 درس خصوصي محاضرة 
 

 مختبر

 

 أخرى عملي
 

 المجموع

ساعات 

 التدريس

23 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 42 

الساعة 

 المعتمدة

23 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 42 

 

 

   الطالب أسبوعياا ضافية/ساعات التعلم المتوعع أن يستوفيها اإلدراسة الساعات عدد  -3

 

 التقويم أساليب وتوافقها مع في "متطلبات المؤهالت الوطنية"الواردة  التعلم لمجاالتمخرجات تعلم المقرر وفقاا -4

 التدريس  واستراتيجيات

كس ، وتعمل جميعها معاا بصفتها وحدة متناسقة تعالتدريستتوافق مخرجات تعلم المقرر مع أساليب التقويم واستراتيجيات 

 انسجاماا بين تعلم الطلبة وتقويمهم وتدريسهم.

خمسة مجالت للتعلم، وتتطلب مخرجات تعلم خاصة بالمقرر الدراسي. وينبغي عادةا  متطلبات المؤهالت الوطنيةوتقدم 

مس. أل تكون مخرجات تعلم المقرر أكثر من ثمانية، حيث تتوافق هذه المخرجات مع واحد أو أكثر من مجالت التعلم الخ

ويكون لدى بعض المقررات الدراسية مخرجات تعلم خاصة ببرنامج واحد أو أكثر مدمجة مع مخرجات تعلم المقرر؛ 

لتعكس مدى توافقها مع مخرجات تعلم البرنامج. كما تحدد مصفوفة مخرجات تعلم البرنامج المخرجات المدمجة في 

 المقررات المحددة.

 .األيمن العمود في وهي مرقمة لمتطلبات المؤهالت الوطنية خمس وفقا  يوضح الجدول التالي مجاالت التعلم ال
: اكتب مخرجات تعلم المقرر المناسبة والقابلة للقياس والمطلوبة في مجالت التعلم المناسبة )راجع العتراحات أسفل أولا 

خرجات التعلم المنشودة، وتتماشى المساندة التي تالئم أساليب التقويم ومالتدريس : اكتب استراتيجيات ثانياالجدول(. 

: اكتب أساليب التقويم المناسبة التي تقيس بدعة مخرجات التعلم وتقومها. ويجب أن تكون مخرجات تعلم المقرر ثالثامعها. 

وأساليب التقويم واستراتيجيات التدريس متماشية مع بعضها البعض بقدر معقول بصفتها عمليات تعليم وتعلم متكاملة. 

 إذا تضمنت مخرجات تعلم المقرر أية مخرجات تعلم للبرامج فضع الرمز @ بجانبها. :رابعاا 

 

 ل يتطلب أن تشتمل جميع المقررات على مخرجات تعلم من كل مجال.

 
وفقاا  تعلم المقرر مجالت التعلم ومخرجات

  لمتطلبات المؤهالت الوطنية
 أساليب تقويم المقرر استراتيجيات تدريس المقرر

 المعارف     7

2 
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يعرف ويلخص األحكام االنظامية  - 7-7

 اخلاصة بالوظيفة العامة  

يتعرف على أبرز االجراءات النظامية  -

 لعقد املوظف العام 

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب. -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

 االختبارات التحريرية -

 األسئلة الشفوية. -

 ية.القضايا العمل -

 

    

 ةاإلدراكيالمهارات    2

 .مهارات االستماع - 2-7

لقدرة على التفكري وحتليل يكتسب ا -

  نازعة. امل

فهم يفسرها ويو لنصوصايالحظ  -

 ا.مونهمض

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

 ية.األسئلة الشفو -

 القضايا العملية. -

 التحقيق االداري مهارات - 2-2

حماضر القدرة على التفكري وحتليل  -

 التحقيق االداري

 القدرة على النقد، واالستدالل املنطقي. -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

 االختبارات التحريرية -

 ة.األسئلة الشفوي -

 القضايا العملية. -

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية   3

 ادارة التحقيق االداري  - 3-7

 مهارة احلوار وتداول الرأي.يكتسب   -

العمل يف جمموعات، والقدرة يستطيع  -

 على التناغم اإلجيابي مع اآلخرين.

تبين اآلراء والدفاع املنطقي والسليم ي  -

 عنها.

 لوقت.على إدارة ايقدر   -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي   -

 والتعاوني.

استالم الواجبات على نظام  -

إدارة التعليم 

 االختبارات التحريرية -

 األسئلة الشفوية. -

 القضايا العملية. -

-  
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(blackboard.) 

3-2    

 ات العدديةمهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهار   4

 االستماع والتواصل.  - 4-7

 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.  -

التعليم  أسلوب استخدام  -

 اجلماعي والتعاوني.

متابعة مشاركات الطلبة  -

من خالل اخلدمات اليت 

 تقدمها شبكة االنرتنت.

استخدام الربيد  -

االلكرتوني إلرسال حل 

 .الواجبات للمدرس

 األسئلة الشفوية. -

 القضايا العملية. -

التعليم  استخدام أسلوب - إدارة التحقيق االداري - 4-2

 اجلماعي والتعاوني.

 قضايا العملية.ال -

 النفسحركيةالمهارات    5

يشرح وحيلل القضايا املختصة باملوظف  - 5-7

 العام

قيم األدلة على كيفية حل منازعات  -

 الوظيفة العامة .

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب التعليم   -

 اجلماعي والتعاوني.

 االختبارات التحريرية -

 األسئلة الشفوية. -

 العملية.القضايا  -

والرتافع يف كل ما خيص  التحدث - 5-2

 شرعية ونظامية بلغة الوظيفة العامة  

مؤثرة مع استعمال التعبريات احلركية 

 املناسبة.

على الثقة فرصة الطالب  يهييء -

 بأنفسهم من خالل اإلجابات اجلماعية.

حلقات نقاش متعددة، الكتساب إنشاء  -

 الثقة وتعلم العمل اجلماعي.

رات العمل ضمن الفريق من مها توظيف -

لقدوة /مقابلة التعلم با -

من خالل  حمكمني 

 احملاضرات.

 التعلم التعاوني الصفي. -

التعلم التعاوني غري  -

 الصفي

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب التعليم  -

 االختبارات التحريرية -

 األسئلة الشفوية. -

 القضايا العملية. -
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 خالل عمل اجملموعات.

 

 اجلماعي والتعاوني.

 

التعلم، وإرشادات حول أساليب التقويم  إرشادات مقترحة حول األفعال المستخدمة في وصف مخرجات

 واستراتيجيات التدريس 

 األفعال المقترحة مجالت التعلم وفقاا لمتطلبات المؤهالت الوطنية

ف، يصنف، يلخص، يذكر، يصف،  المعرفة يعدد، يحدد، يسجل، يعر 

ن، يروي، يكتب.يسترجع  ، يحفظ، ينسخ، يتعرف على، يدو 

يقد ر، يشرح، يلخص، يكتب، يقارن، يغاير، يرسم مخطط، يقسم  اإلدراكية المهارات 

إلى أعسام فرعية، يميز، ينقد، يحسب، يحلل، يعب ر، يطور، 

يبتكر، يهيئ، يجدد، يعيد تنظيم، يلخص، يوضح، يتنبأ، يعلل، 

، يقيس، يحكم على، يبرر، يفسر، يصنف، يقّوم، يخطط، يصمم

 يقيم.

يشرح باألدلة، يحكم، يختار، يوضح، يعد ل، يظهر، يستخدم،  مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية

 يقيم، يعلل، يحلل، يستعلم، يكتب.

وتقنية المعلومات، والمهارات  مهارات التواصل،

 العددية

ل،  يشرح باألدلة، يحسب، يوضح، يفسر، يبحث، يستعلم، يشغ 

 يقيم، ينتقد.

ا، يبالغ، يوظف،  النفسحركيةالمهارات  يشرح باألدلة ، يظهر، يوضح، يمثل دورا

ل، يهيئ، ينتج، يرسم، يرسم مخطط، يفحص،  يتالعب، يشغ 

 ينشئ، يجمع، يجري تجربة، يعيد صياغة.

 للقياس والتقويم، وهي كالتالي:عند كتابة  مخرجات التعلم القابلة  ل ينبغي استخدامهاأفعال مقترحة 

 

 يأخذ في العتبار    يزيد إلى أعصى حد     يستمر        يراجع      يضمن     يوسع          يفهم

 يحافظ               يعكس          يفحص        يعزز       يستكشف          يشجع           يعم ق 

 

 تبطت بأعمال معينة أو كميات محددةيمكن استخدام بعض هذه األفعال إذا ار

 

 أساليب التقويم واستراتيجيات التدريس المقترحة كالتالي:

 

 تشير األبحاث وأفضل المماراسات إلى ضرورة توفير أساليب تقويم مستمرة ومتعددة للتحقق من مدى تعلم الطلبة.

 ذلك في بما،  (rubric)م التقدير اللفظي باستخدام سلالتقويم  أدوات من واسعة مجموعة الحالية االتجاهات تتضمنو
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 :الدعم الطالبياالستشارة األكاديية ود. 

واإلرشاد  الفردية الستشاراتاتقديم ل والمدرسين أعضاء هيئة التدريس االجراءات التي تضمن تفرغ -1
الستشارات واإلرشاد ا تدريسأعضاء هيئة ال خالله يقدمتوقع أن المذكر قدر الوقت ا) للطلبةاألكاديمي 
 كل أسبوع(في األكاديمي 

يلتزم كل عضو هيئة تدريس باإلعالن يف لوحة إعالنات القسم بالساعات املكتبية كل أسبوع للتواصل مع  -

 الطالب .

يتم توزيع كل جمموعة من الطالب على أعضاء اهليئة التدريسية بالقسم لتقديم االستشارات الالزمة هلم  -

اإلنترنت والتي تستخدم ساللم التقدير اللفظي، ومعايير المقارنة المرجعية،  شبكة على الطلبة أداء أنظمة تقويم
ومؤشرات األداء الرئيسة والتحليل. ويعد سلم التقدير اللفظي أداةا مفيدة في التقويم النوعي على وجه الخصوص. وتشمل 

اتيجيات التقويم  المختلفة المتحانات، وملفات اإلنجاز، والمقالت الطويلة والقصيرة، وسجالت المتابعة، والتقارير استر

التحليلية، والعروض الفردية والجماعية، والملصقات، والدوريات العلمية، ودراسات الحالت، وأدلة المختبرات، 

تقارير المخبرية، والمناظرات، والخطابات، وسجالت التعلم، وعمليات وتحليل مقاطع الفيديو، والتقارير الجماعية، وال

تقويم األعران، وعمليات التقويم الذاتي، ومقاطع الفيديو، والرسوم البيانية، والعروض المسرحية، والجداول، والعروض 

 واألعماللتصحيحية، العملية، والمخططات الرسومية، ومنتديات النقاش، والمقابالت، وعقود التعلم، والمالحظات ا
 ، وخرائط المفاهيم.) KWLوجداول المعرفة السابقة والمقصودة والمكتسبة ) الفنية،

س واحتياجات الطلبة ومخرجات التعلم  ويجب اختيار استراتيجيات تدريس مختلفة؛ لتتماشى مع المناهج التي تُدرَّ

ت العمل الصغيرة، ومجموعات النقاش الصغيرة المنشودة. وتتضمن أساليب التدريس: المحاضرة، والنقاش، ومجموعا

والكبيرة، واألنشطة البحثية، والعروض العملية في المختبرات، والمشاريع، والمناظرات،  وتمثيل األدوار، ودراسات 

واالستذكار، والفكاهة، والعروض الفردية، والعصف الذهني، ومجموعة واسعة من  الحالت، والضيف المتحدث، 

 التي يشارك في أدائها الطلبة. أنشطة التعلم

 خالل الفصل الدراسي الطلبةجدول مهام تقويم  -5

 
، )كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعي، اختبار نهائي المهمة التقويمية

 خطاب، تقديم عرض شفوي، وغيرها(

األسبوع المحدد 
 اله

من  هانسبت
 التقويم النهائي

7 
 حبث موضوعي.  -

1 61 % 

2 
 % 61 1 اختبار شفوي -

3 
 % 61 1 اختبار نصفي  -

4 
 % 61 63 اختبار نهائي -
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 ادميًيا.وإرشادهم أك

 

 :هـ . مصادر التعلم

 العربية اململكة يف اإلداري أبو زيد، القانون حسن سعيد جابر :املطلوبةالدراسية الكتب اذكر  -7 -

 .جرير ، مكتبة6343 السعودية

 للنشر الكتب عامل دار - الرياض اإلسالمية، الشريعة ضوء على املدنية الشيباني، اخلدمة عبداهلل حممد  -

 .م6991 -هـ6361 ،2ط والتوزيع،

 واللوائح لألنظمة حتليلية دراسة السعودية، العربية اململكة يف املدنية اخلدمة اجلريش، حممد سليمان -

 .هـ6361 ،6ط سفري، مطبعة - الرياض تطبيقي، واقع من التنفيذية

 العربيَّة اململكة يف يقالتطب َبيان مع اإلسالم يف اإلداري والنظام العامَّة اإلدارة مبادئ أمحد، عبداملنعم فؤاد -

 .هـ6366 اجلامعة، شباب مؤسسة - اإلسكندرية السعوديَّة،

 احلميضي، مطابع السنيدي، راشد بن عبداهلل السعودية، العربية اململكة يف وتطبيقاتها املدنية اخلدمة مبادئ   -

 م2116 هـ6322 ،9ط

 .ها()الدوريات العلمية، التقارير، وغري املراجع الرئيسةاذكر  -4
  

  .(،وغريهاالعلمية، التقاريرالدوريات بها ) املوصىو املراجع  الدراسية الكتباذكر  -4

 

االلكرتونية، وسائل التواصل االجتماعي، ونظام البالك بورد واقع )مول:امل املراجع اإللكرتونيةاذكر  -3

 .)السبورة السوداء(، وغريها(

 https://uqu.edu.saعة أم القرى:بالمكتبة المركزية بجام-المكتبة الرقمية

أو  سطوانات املدجمة، واملعايريخرى مول الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/االاألتعليمية الواد اذكر امل -2

 املهنية، والربجميات.اللوائح التنظيمية 

 ال ينطبق. -

 :و . املرافق الالزمة     
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 قاعاتالدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل ال قاعاتلن متطلبات المقرر الدراسي بما في ذلك حجم ابي  
 (، وغيرهاحاسب اآلليلأجهزة ا مدى توافرالدراسية والمختبرات، و

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

 مكتبة بها عدد كاٍف من املراجع املتخصصة. -

 (الفصول والمعامل القائمة على التعلم بالمراعبة والنمذجة، وغيرها ية ، المختبرات،الدراس القاعاتالمباني )-7

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

، السبورة الذكية، البرمجيات، جهاز عرض البيانات بالحاسوبالبرامج المضادة للفيروسات، الحوسبة )مصادر -2

 رها(وغي

 ال ينطبق. -

على سبيل المثال، عند الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، اذكر المتطلبات أو ارفق عائمة مصادر أخرى )-3

 . (بها

 ال ينطبق. -

  التطويرم املقرر الدراسي وعمليات ويتق . ز

 لية التدريسعبخصوص فا الطلبةاستراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من -7

 ن طريق االستبانات .رأي الطالب ع -

 رأي زميل درس املتطلب الحقا. -

 القسم البرنامج/مدرس يجريها م عملية التدريس وياستراتيجيات أخرى لتق-2

 مالحظة الطالب ومدى سلوكه . -

 سلوكه املهاري.الذي يطرأ على  ريالتغيمدى  -

 التقويم املستمر. -

 عرض نتائج عينة من الطالب على حمكم خارجي -

 الطالب. التحليل لنتائج -
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 االستعانة بهيئة خارج املؤسسة. -

 عمليات تطوير التدريس -3

 ورش عمل داخل القسم. -

 التقويم املستمر. -

 .برامج ودورات تدريبية لألستاذ -

 .يف األنظمة ذات العالقة بالتخصص متابعة اجلديد -

ال الطلبة، وتبادل عينة من أعم تصحيح تحقق مدرس آخر من)مثل  تحصيل الطلبةعمليات التحقق من معايير -4

 (دوريا صحيح الختبارات أو عينة من الواجبات مع طاعم تدريس من مؤسسة أخرىوإعادة ت

 .عرض نتائج عينة من الطالب على حمكم خارجي -

 .تبادل طرق العرض ووسائل التدريس بني األعضاء  ـ -

 ملعرفة اجلوانب السلبية واإلجيابية. لقاءات دورية للطالب املتميزين  -

 لتحسين مستواهالمقرر الدراسي والتخطيط  فاعليةإجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى  صف-5

 أخذ رأي مدرسي املقررات األخرى ذات العالقة لتطوير املقرر. -

 املوازنة باملقرر املماثل يف الكليات املناظرة من اجلامعات األخرى -

 رأي زميل درس املتطلب الحقا. -

 

 ـ......................................................................  لمدرس:عضو هيئة التدريس أو ا

 ..................................تاريخ اكتمال التقرير.......................................  التوقيع:

 .............................: .....العميد/ رئيس القسم .....................................  استلمه:

 ............................................ التاريخ:....................................     التوقيع:
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 : توصيف مقرر دراسي2مرفق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية

 اهليلة الوينية للتقويم واالعتماد األكاديي

 

 

 

 

 

 

 مقرر  توصيف
 

 املسئولية اجلنائية 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 

 

          تاريخ التقرير:       جامعة ام القرى                :         . اسم المؤسسة التعليمية7

              

 كلية الدراسات القضائية واألنظمة   عسم /األنظمة   القسم: /. الكلية2

 

 باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :أ(التعريف 

 2224323 -املسلولية اجلنائية  . اسم ورمز املقرر الدراسي: 7 .37

 ساعتان . عدد الساعات املعتمدة: 4 .34

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

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

 

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

 

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

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

 ال ينطبق  هذا املقرر )إن وجدت(: املتزامنة مع تطلبات . امل1 .31

 املبنى الرئيسي للكلية   . موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: 1 .31

 

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:9

   النسبة؟                                                          قاعات احملاضرات التقليدية  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن يريق اإلنرتنتمدمج )تعليم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكرتوني        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 املراسالت .د     

 

   النسبة؟                                                                                   أخرى   ه.     

 تعليقات:

 

 

 

100

% 
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 :ب( األهداف

 س ؟. هدف املقرر الرئي7

 إملام الطالب مباهية املسؤولية اجلنائية ، وتطورها التارخيي ، والفر  بينها وبني األهلية اجلنائية.

 الطالب شروط املسؤولية اجلنائية وأركانهاقحليل 

 املسؤولية اجلنائية للفاعل املعتدي والشري  احملرض واملتدخل حبث 

 ني أسباب اإلباحة وبني موانع املسؤولية اجلنائيةوانع املسؤولية اجلنائية والفر  بجتليل الطالب مل

 أ ر رضا اجملين عليه على املسؤولية اجلنائية.وقوف الطالب على 

 ) وأ ره على املسؤولية اجلنائية (.من رضا اجملين عليه الشرع بيان موقف 

 دود احلق يف تأديب الزوجة وتأديب الصغار وممارسة األلعاب الرياضية.قحليل الطالب حل

املقرر الدراسي . )مول االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات  بإجياز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وقحسني  اذكر-4

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

 

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

 توصيف عام للمقرر: دراسة مستفيضة فقهًا ونظامًا للنظرية العامة للمسلولية اجلنائية.

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا:-7

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ساعات 

 التدريس

 لفر  بني املسؤولية اجلنائية ماهية املسؤولية اجلنائية ، تطورها التارخيي ، ا

 4 7 واألهلية اجلنائية.

 شروط املسؤولية اجلنائية ، أركانها. •
7 4 

 املسؤولية جنائيًا ، انفراد الشخص باجلرية ، الفاعل والشري . •
7 4 

 الفاعل املعتدي ، الشري  احملرض ، املتدخل ، املخبئ. •
7 4 

  ، 4 7 شروطهاموانع املسؤولية اجلنائية ، تعريفها 
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 أسباب اإلباحة من حيث املفهوم والطبيعة 

 الفر  بني أسباب اإلباحة وبني موانع املسؤولية اجلنائي 

 أ ر أسباب اإلباحة على املسؤولية اجلنائية 
7 4 

 ممارسة احلق ، حدوده ، صوره 

 حق التأديب ، حق ممارسة األعمال الطبية 

 .حق الدفاع الشرعي " دفع الصائل 

7 4 

 وأ ره على املسؤولية اجلنائية  ين عليهرضا اجمل". 

 جماله وشروط صحته ومدى تأ ريه على سري احملاكمة اجلنائية 
7 4 

 .) إجازة الشرع ) وأ ره على املسؤولية اجلنائية 

  .تأديب الزوجة 
7 4 

 .4 7 تأديب الصغار ، ممارسة األلعاب الرياضية 

 . املسؤولية اجلنائية للصيب واجملنون 

 4 7 ية اجلنائية للمكره.املسؤول 

  .دفع املسؤولية اجلنائية : ماهيته ، أساسه ، شروطه ، طبيعته 
7 4 

  أنواع دفع املسئولية اجلنائية، عبء اثبات دفع املسؤولية، وأحوال رفع

 3 4 املسؤولية

 .3 4 تطبيقات قضائية 

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

 درويف حماضرات 

 إضافية

 اجملموع أخرى العملي معامل

 44  1   43 ساعات التدريس

 44  1   43 معتمدةساعات 

 

 

 خالل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية )خاصة(. ساعات تعلم 4

 

 

 ها:تدريس اسرتاتيجياتوها قياسير  واتساقها مع إليار الويين للمؤهالت للمقرر وفقًا ل. خمرجات التعلم 3

 

 .اإليار الويين للمؤهالتاخلمسة الواردة يف جماالت خمرجات التعلم مدد اجلدول التالي 

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

 .أسفل اجلدول(

 .أمولةومع خمرجات التعلم املالقيايف ير  اليت تناسب و تتسق مع يات التدريس ضع اسرتاتيج : انيًا

أن تتسق خمرجات تعلم املقرر بدقة، وجيب خمرجات التعلم وتقويم  اليت تساعد على قيايفناسبة املقيايف ضع ير  ال : الوًا

، مع مالحظة أنه ال يتطلب من كل كاملةلتشكل معًا عملية تعلم وتعليم مت هاواسرتاتيجيات تدريسقياسها املستهدفة وير  

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

 

 

 ير  القيايف تدريس املقرر اسرتاتيجيات لمؤهالتوفقًا لإليار الويين ل خمرجات التعلم م

 املعرفة 1

يتعرف على األحكام اخلاصة باملسئولية اجلنائية  - 1-1

 فقهًا ونظامًا 

على الطرق الفقهية والنظامية إلثبات   يتعرف  -

 موانع  قيام املسئولية اجلنائية. 

التفرقة بني أسباب االباحة وموانع املسئولية  -

 اجلنائية.

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب. -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 عملية.ال

 

1-2    

2 
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 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  -

 لشفوية.ا

القضايا  -

 العملية.

ت الرتافع والتقاضي فيما يتعلق باملسئولية مهارا - 2-2

 اجلنائية وجودًا وعدمًا

أحكام التقاضي  القدرة على التفكري وحتليل  -

 والرتافع.

 القدرة على النقد، واالستدالل املنطقي. -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

جلماعي التعليم ا -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 ؤولية سقحمل املالعالقات الشخصية ومهارات  3

حيكم ويدير شؤون منازعات اثبات أو نفي  - 3-1

 املسئولية اجلنائية

 مهارة احلوار وتداول الرأي.يكتسب   -

العمل يف جمموعات، والقدرة على يستطيع  -

 اإلجيابي مع اآلخرين. التناغم

 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

ة األسئل -

 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

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب  -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.
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 يقدم األدلة املنطقية على كيفية حل القضايا. -

 

متابعة مشاركات  -

الطلبة من خالل 

اخلدمات اليت تقدمها 

 شبكة االنرتنت.

استخدام الربيد  -

االلكرتوني إلرسال حل 

 .الواجبات للمدرس

4-2    

 حركية -هارات النفسامل 5

يشرح وحيلل القضايا املختصة باملسئولية  - 5-1

 اجلنائية

يقيم األدلة على كيفية حل املنازعات  اليت  -

 تنبين على قيام املسئولية اجلنائية

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

تبارات االخ -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

والرتافع يف كل ما خيص املسئولية  التحدث - 5-2

مؤثرة مع  شرعية ونظامية بلغة اجلنائية

 استعمال التعبريات احلركية املناسبة.

الثقة بأنفسهم من  كسب على الطالب يعني -

 خالل اإلجابات اجلماعية.

كتساب الثقة حلقات نقاش متعددة، الإنشاء  -

 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 

 ني.والتعاو

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 

  

 

 خالل الفصل الدراسي:قيايف ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

كتابة مقال، اختبار، مشروع لماعي، موال: ) القيايف ةمهم التقويم

 خل(، خطابة، تقديم شفهي، إاختبار

األسبوع 

 احملدد له

نسبته من التقويم 

 النهائي
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7   
 

  

4  

 

  

4  

 

  

3  

 

  

2  

 

  

 :همدعماالرشاد األكاديي للطالب ود. 

 اخلاي لكل يالبلالستشارات واإلرشاد األكاديي وياقم التدريس أعضاء هيلة التدريس ترتيبات إتاحة  -7

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

 . مصادر التعّلمـه

 : الكتب املقررة املطلوبة

 عبد الفتاح الصيفي، األحكام العامة للنظام اجلنائي يف الشريعة والقانون. -

 حممد علي سويلم، نظرية دفع املسؤولية اجلنائية. -

 حممد سليم العوا، أصول النظام اجلنائي اإلسالمي . -

 عربية.حممود جنيب حسين، أسباب اإلباحة يف التشريعات ال -

 عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي. -

 ابن قدامة، امُلغين. -

 حييى سعيد، النظام اجلنائي. -

 قائمة الكتب املطلوبة: .1

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

 

 :امواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريهواإللكرتونية  املواد. 4

 

 :واللوائح املهنية األسطوانات املدجمة، واملعايريو ياتمواد تعليمية أخرى مول الربجم. أي 3

 

 

 :املطلوبةو. املرافق 
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ة واملختربات )أي عدد املقاعد داخل يدراسالقاعات المبا يف ذل  حجم من املرافق بّين متطلبات  املقرر الدراسي  

 :(، وغريهاجهزة احلاسب اآللي املتاحةالدراسية واملختربات، وعدد أ قاعاتال

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

 

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

 ا، أو أرفق قائمة بها(:كرهفاذاحلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة،  مول: مصادر أخرى )حددها-4

 

 يم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق

 

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

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

 إجراءات تطوير التدريس :-4

معايري إرباز الطالب ) مول: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني  إجراءات التحقق من-3

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع ياقم تدريس من مؤسسة أخرى(:

 

 رها:صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطوي-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 الوينية للتقويم واالعتماد األكاديي

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 القانون الدويل االنساني
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 

          :تاريخ التقرير                                          جامعة ام القري       :   . اسم املؤسسة التعليمية7

              

 م /   األنظمة :  كلية الدراسات القضائية واالنظمة          قسالقسم /. الكلية4

 أ(التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 2224321 -القانون الدولي االنساني   . اسم ورمز املقرر الدراسي: 7 .39

 . عدد الساعات املعتمدة: 4 .22

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

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

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

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

 

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

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

 

 املقر الرئيس بالكلية   . موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: 1 .22

 

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:9

 

   النسبة؟                                                          قاعات احملاضرات التقليدية  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن يريق اإلنرتنتمدمج )تعليم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكرتوني        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 املراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أخرى   ه.     

 تعليقات:

 

 

 

722 %  
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 :ألهدافب( ا

 

 هدف املقرر الرئيس ؟ .7

 القانون الدولي اإلنساني ونشأته وأهميته.على ماهية الطالب وقوف  -

 بني القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسانألوجه االختالف الطالب  حتليل -

 إملام الطالب مبصادر قواعد القانون الدولي اإلنساني: املصادر األصلية. -

 القانون الدولي اإلنساني من حيث الفئات احملمية. نطاق تطبيق على الطالب وقوف  -

 ليات تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني ، علي الصعيدين الدولي والداخلي.حتليل الطالب آل -

 الطالب بدور األمم املتحدة يف تطبيق القانون الدولي اإلنساني.  حبث -

 رب.دور املنظمات اإلقليمية يف محاية ضحايا احلمناقشة ودراسة  -

 دور املنظمات الدولية يف تطبيق القانون الدولي اإلنساني. لالطالب حتليل  -

 إملام الطالب بالفئات احملمية مبوجب القانون الدولي اإلنساني . -

املقرر الدراسي . )مول االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات  بإجياز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وقحسني  اذكر-4

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

 

 

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

ر عاملي وفقًا لطبيعته وأهدافه توصيف عام للمقرر: تكوين رؤية شاملة لدور القانون الدولي اإلنساني من منظو

 .والفلات احملمية مبوجب املعاهدات الدولية

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا:-7

ساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التدريس 

  التعريف بالقانون الدولي اإلنساني ، نشأته ، أهميته ، العالقة بينه وبني

 األنظمة الداخلية.

 القانون الدولي حلقوق اإلنسان ، والقانون الدولي اجلنائي .العالقة بينه وبني  

7 4 
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 .عالقته بالشريعة اإلسالمية 

 .الفرق بني القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان 
7 4 

  مصادر قواعد القانون الدولي اإلنساني: املصادر األصلية، املعاهدات واالتفاقيات

امة للقانون، املصادر الثانوية، أحكام الدولية، العرف الدولي، املبادرة الع

 احملاكم، الفقه.

7 4 

  نطاق تطبيق القانون الدولي اإلنساني من حيث الفئات احملمية ، زمان ومكان

 4 7 تطبيقه.

 .آليات تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني ، علي الصعيد الدولي 
7 4 

 اني ، اجلمعية العامة ، جملس دور األمم املتحدة يف تطبيق القانون الدولي اإلنس

 3 4 األمن ، حمكمة العدل الدولية.

  دور املنظمات اإلقليمية يف محاية ضحايا احلرب ، الصليب األمحر ، اهلالل

 األمحر ، اجلمعيات الوطنية للصليب األمحر

  

7 4 

  دور املنظمات الدولية يف تطبيق القانون الدولي اإلنساني ، ومحاية ضحايا

ظمة الصليب األمحر ، اجلمعيات الوطنية للصليب األمحر احلرب ، من

 واهلالل األمحر.

7 4 

 : الفئات احملمية مبوجب القانون الدولي اإلنساني 

  4 7 أواًل : األشخاص : األطفال ، النساء ، األسرى ، اجلرحى 

 : تابع الفئات احملمية مبوجب القانون الدولي اإلنساني 

 4 7 اخلدمات اإلنسانية املرضى ، احملتجزون ، موظفو 
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  محاية البيئة الطبيعية ، األهداف الغري عسكرية ، املواد اليت ال غنى عنها

 4 7 للسكان املدنيني.

  احلماية القانونية للممتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح يف إطار القانون

 3 4 الدولي اإلنساني.

 .3 4 تطبيقات قضائية دولية 

 44 73 االمجالي

 

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

 درويف حماضرات 

 إضافية

 اجملموع أخرى العملي معامل

 44  1    43 ساعات التدريس

 44  1   43 معتمدةساعات 

 

 

 خالل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية )خاصة(. ساعات تعلم 4

 

 

 ها:تدريس اسرتاتيجياتوقياسها ير  واتساقها مع إليار الويين للمؤهالت قرر وفقًا لللم. خمرجات التعلم 3

 

 .اإليار الويين للمؤهالتاخلمسة الواردة يف جماالت خمرجات التعلم مدد اجلدول التالي 

نظر إىل ا)سبة املنايف جماالت التعلم حسب املطلوب لمقرر تكون قابلة للقيايف لقم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم : أواًل

 .الشرح أسفل اجلدول(

 .أمولةومع خمرجات التعلم املالقيايف ير  اليت تناسب و تتسق مع ضع اسرتاتيجيات التدريس  : انيًا

أن تتسق خمرجات تعلم بدقة، وجيب خمرجات التعلم وتقويم  اليت تساعد على قيايفناسبة املقيايف ضع ير  ال : الوًا

، مع مالحظة أنه ال لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواسرتاتيجيات تدريس قياسهااملقرر املستهدفة وير  

 .من جماالت التعلم يتطلب من كل مقرر أن يتضمن خمرجات تعلم من كل جمال
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 ير  القيايف تدريس املقرر اسرتاتيجيات لمؤهالتوفقًا لإليار الويين ل خمرجات التعلم م

 املعرفة 1

عاهدات واملواثيق الدولية يف يعرف بدور امل - 1-1

 إجياد قواعد القانون الدولي اإلنساني.

بيان دور األنظمة احمللية من القواعد الدولية  -

 حلقوق االنسان.

التعرف على الفئات احملمية  بقواعد القانون  -

 الدولي اإلنساني.

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب. -

ي التعليم اجلماع -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 

1-2    

 املهارات اإلدراكية 2

 .مهارات االستماع - 2-1

يف دور املنظمات   لقدرة على التفكرييكتسب ا -

اإلقليمية والدولية ومدى دعمها حلقوق 

 االنسان

فهم يفسرها ويو يالحظ  نصوص املعاهدات -

 ا.مونهمض

 اضرة.احمل -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

آليات  تنفيذ   وحتليل القدرة على التفكري - 2-2

قواعد القانون الدولي اإلنساني حمليًا 

 ودوليًا. 

 ل املنطقي.القدرة على النقد، واالستدال -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 ؤولية سقحمل املالعالقات الشخصية ومهارات  3

حيكم ويدير شؤون منازعات تطبيق قواعد  - 3-1

 ساني.القانون الدولي اإلن

 مهارة احلوار وتداول الرأي.يكتسب   -

العمل يف جمموعات، والقدرة على يستطيع  -

 التناغم اإلجيابي مع اآلخرين.

 تبين اآلراء والدفاع املنطقي والسليم عنها.ي  -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي   -

 ني.والتعاو

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.
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استالم الواجبات على  - على إدارة الوقت.يقدر   -

نظام إدارة التعليم 

(blackboard.) 

-  

3-2    

  تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

 االستماع والتواصل.  - 4-1

 يشرح القضايا بشكٍل منطقي . -

 بنيت عليها يعلل وحيلل األسباب اليت -

 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  -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

متابعة مشاركات  -

الطلبة من خالل 

اخلدمات اليت تقدمها 

 بكة االنرتنت.ش

استخدام الربيد  -

االلكرتوني إلرسال حل 

 .الواجبات للمدرس

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

جلسات حماكاة إلصدار االحكام املتعلقة  - 4-2

 بانتهاكات حقوق اإلنسان

 استخدام أسلوب -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

القضايا  -

 العملية.

 حركية -هارات النفسامل 5

رح وحيلل القضايا املختصة حبقوق يش - 5-1

 االنسان

 قيم األدلة على كيفية حل املنازعات الدولية -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

5-2 -  

الثقة بأنفسهم  فرصة كسبلطالب يهيئ ل -

 الل اإلجابات اجلماعية.من خ

حلقات نقاش متعددة، الكتساب الثقة إنشاء  -

 وتعلم العمل اجلماعي.

لقدوة /مقابلة التعلم با -

من خالل  حمكمني 

 احملاضرات.

التعلم التعاوني  -

 الصفي.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -
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مهارات العمل ضمن الفريق من خالل  توظيف -

 عمل اجملموعات.

 

التعلم التعاوني غري  -

 الصفي

 احلوار واملناقشة. -

 عصف الذهين. ال -

استخدام أسلوب  -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

 العملية.

 

  

 
 

 خالل الفصل الدراسي:قيايف ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

كتابة مقال، اختبار، مشروع لماعي، موال: ) القيايف ةمهم التقويم

 خل(، إ، خطابة، تقديم شفهياختبار

األسبوع 

 احملدد له

نسبته من التقويم 

 النهائي

7   
 

  

4  

 

  

4  

 

  

3  

 

  

2  

 

  

 :همدعماالرشاد األكاديي للطالب ود. 

 اخلاي لكل يالبلالستشارات واإلرشاد األكاديي وياقم التدريس أعضاء هيلة التدريس ترتيبات إتاحة  -7

 خالله أعضاء هيلة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.   ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجداقدمذكر ا)

 

 . مصادر التعّلمـه

 :الكتب املقررة املطلوبة

 

 قائمة الكتب املطلوبة: .1

 .2111ي، نساناإل ياملسئولية الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدولجناة أمحد إبراهيم،  -

 . 2112لتوزيع،  عمر سعد اهلل، القانون الدولي اإلنساني )وثائق وآراء(، دار جمدالوي للنشر وا -

https://books.google.com.sa/books?id=kAJ1QgAACAAJ&dq=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A&hl=ar&source=gbs_similarbooks
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 .6991عمر سعد اهلل، تطور تدوين القانون الدولي اإلنساني، دار الغرب اإلسالمي،  -

 . 2112أمحد شرف الدين، القانون الدولي اإلنساني "آفاق وحتديات"، دار النهضة العربية،  -

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

 :مواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريهاوكرتونية اإلل املواد. 4

 :واللوائح املهنية األسطوانات املدجمة، واملعايريو ياتمواد تعليمية أخرى مول الربجم. أي 3

 :املطلوبةو. املرافق 

دد املقاعد داخل ة واملختربات )أي عيدراسالقاعات 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 خاصة،  مول: )حددهامصادر أخرى -4

 

 يم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق

 

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

 

 سم:يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القواسرتاتيجيات أخرى لتق. 4

 

 إجراءات تطوير التدريس :-4

إجراءات التحقق من معايري إرباز الطالب ) مول: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني -3

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع ياقم تدريس من مؤسسة أخرى(:

 

 ة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:صف إجراءات التخطيط للمراجع-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  املادة م

 2 5552058 القواعد الفقهية لألنظمة 1

 2 5552059 دلة المختلف فيهااأل 2

 2 5552005 الحجز القضائي 3

 2 5552001 عقود التجارة الدولية  4

 2 5552002 سوق األوراق المالية 5

 2 5552003 القانون الدولي الجنائي 0

 2 5552004 الجرائم المعلوماتية 7

 2 5552005 المنازعات اإلدارية 8

 66  ( 6عدد املواد ) 
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 : توصيف مقرر دراسي2مرفق رقم 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية

 اهليلة الوينية للتقويم واالعتماد األكاديي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف مقرر 

 القواعد الفقهية
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 

 

              :تاريخ التقرير                                                           : جامعة أم القرى . اسم املؤسسة التعليمية7

       

 : الدراسات القضائية واألنظمة/ قسم األنظمةالقسم /. الكلية4

 أ(التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 2224321لألنظمة   القواعد الفقهية. اسم ورمز املقرر الدراسي: 7 .23

 ساعتان دة: . عدد الساعات املعتم4 .21

 الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي.  (أو الربامج). الربنامج 4 .21

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

 

 حسب اجلدول . اسم عضو هيلة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي: 3 .29

 

 املاجستري الفصل الواني لذي يعطى فيه املقرر الدراسي: . السنة أو املستوى األكاديي ا2 .32

 

 ال يوجد  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:3 .37

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

 العابدية . موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: 1 .34

 راسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:. منط الد9

   النسبة؟                                                           قاعات احملاضرات التقليدية  أ.     

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن يريق اإلنرتنتمدمج )تعليم  ب.     

   النسبة؟                                                                رتوني      التعلم اإللك  ج.     

   النسبة؟                                                                                 املراسالت د.     

   النسبة؟                                                                                   أخرى   ه.     

 

 تعليقات:
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 :ب( األهداف

 . هدف املقرر الرئيس ؟7

 .بأنواعها القواعد على إعمال يتدرب الطالب أن -

 .والضابط القاعدة بني الطالب ييز أن -

 .الشخصية واالحوال املعامالت قواعد بعض الطالب ملل أن -

 .املختلفة القواعد تطبيق مهارةالطالب  يكتسب أن -

املقرر الدراسي . )مول االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات  بإجياز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وقحسني  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 التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 .التعريف 

 .التفريق بني القواعد والضوابط 

 .تأصيل القواعد الفقهية 

7 4 

 د الفقهية:مصادر القواع

 .الكتاب 

 .السنة 

 .االمجاع 

 .االجتهاد والقاس 

7 4 

 أنواع القواعد:

 .القواعد الفقهية 

 .القواعد األصولية 

 .القواعد املشرتكة بني الفقه واألصول 

 .حجية القواعد الفقهية واألصولية 

7 4 
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 القواعد الفقهية يف األميان :

 .اليمني حجة مع شهادة الظاهر 

  املردودة.القواعد يف األميان 

 .املعاينة أقوى من اخلرب 

7 4 

 القواعد الفقهية يف احلكم والنقض :

 .بناء األحكام على الظاهر 

 .االجتهاد ال ينقض مبثله 

7 4 

 القواعد الفقهية يف الزواج والطالق:

 .حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب 

 .يعامل الفارُّ بنقيض قصده 

 .األصل بقاء النكاح 

7 4 

 قهية يف املعامالت:القواعد الف

 :األصل يف الشروط الصحة واجلواز 

 .اجملهول كاملعدوم 

7 4 

 4 7 حجية القواعد الفقهية.

 القواعد والضوابط دراسة وحتقيق .

 .قواعد الشرط والضمان والعرف 

 .اخلطأ يف العفو أفضل من اخلطأ يف العفوية 

7 4 

 القواعد الفقهية يف األحوال الشخصية :

 ع ما حيرم من النسب.حيرم من الرضا 

 .يعامل الفارُّ بنقيض قصده 

 .األصل بقاء النكاح 

7 4 

 القواعد الفقهية يف املعامالت:

 .اجملهول كاملعدوم 

7 4 
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 .األصل يف الشروط الصحة واجلواز 

 .الشرط املتقدم كاملقارن 

 القواعد الفقهية يف األقضية:

 .الدعوى واملرافعات 

  الدوام.كل ما مينع ابتداء القضاء ومينع 

 .التصرف الرعية منوط باملصلحة 

7 4 

 القواعد الفقهية يف الرتجيح واالثبات:

 .األصل براءة الذمة 

 .تساوي احلقوق سبب يف االقرتاع 

7 4 

 األحكام والنقض:

 .بناء األحكام بالظاهر 

 .االجتهاد ال ينتقص مبثله 

7 4 

 3 4 مترينات وحبوث واختبارات

 44 73 االمجالي

 

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

 درويف حماضرات 

 إضافية

 اجملموع أخرى العملي معامل

 44  1   43 ساعات التدريس

 44  1   43 معتمدةساعات 

 

 خالل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية )خاصة(. ساعات تعلم 4

 

 ها:تدريس اسرتاتيجياتوقياسها ير  واتساقها مع يار الويين للمؤهالت إلللمقرر وفقًا ل. خمرجات التعلم 3
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 .اإليار الويين للمؤهالتاخلمسة الواردة يف جماالت خمرجات التعلم مدد اجلدول التالي 

 

ىل نظر إا)املناسبة يف جماالت التعلم حسب املطلوب لمقرر تكون قابلة للقيايف لقم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم : أواًل

 .الشرح أسفل اجلدول(

 .أمولةومع خمرجات التعلم املالقيايف ير  اليت تناسب و تتسق مع ضع اسرتاتيجيات التدريس  : انيًا

أن تتسق خمرجات تعلم بدقة، وجيب خمرجات التعلم وتقويم  اليت تساعد على قيايفناسبة املقيايف ضع ير  ال : الوًا

، مع مالحظة أنه ال لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة هاات تدريسواسرتاتيجيقياسها املقرر املستهدفة وير  

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

 ير  القيايف اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم وفقًا لإليار الويين للمؤهالت م

 املعرفة 1

1-1  .التعريف 

 عد التفريق بني القوا

 والضوابط.

 .تأصيل القواعد الفقهية 

 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
   يل القواعدوتنز  يكتسب القدرة على التفكير -
 ويفسرها ويفهم مضمونها. قواعديالحظ ال -

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

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضايا العملية. -

  ستنباطمهارات اال - 2-2
 تحليل  الالقدرة على التفكير و  -
 لنقد، واالستدالل المنطقي.القدرة على ا -

 المحاضرة. -
 الحوار والمناقشة. -
 العصف الذهني.  -
 استخدام أسلوب.  -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضايا العملية. -
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 التعليم الجماعي والتعاوني. -
 مهارات العالقات الشخصية وقحمل املسؤولية  3

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

 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  -

 (.blackboardالتعليم )

االختبارات  -
 التحريرية

األسئلة  -
 الشفوية.

القضايا  -
 العملية.

-  
3-2    

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 االستماع والتواصل  - 4-1

 يشرح القواعد بشكٍل منطقي . -

 يعلل وحيلل األسباب اليت بنيت عليها األحكام. -

نت للتوصل إىل يستطيع استخدام شبكة اإلنرت -

 كل ما هو جديد يف ختصصه.

-   

  

 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.

ضايا الق -

 العملية.

 حركية -املهارات النفس 5

 يشرح وحيلل القواعد الفقهية. - 5-1

 قيم األدلة على كيفية صياغة القواعد -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب   -

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -
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التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

رصة على الثقة بأنفسهم من يهييء الطالب ف - 5-2

 خالل اإلجابات اجلماعية.

إنشاء حلقات نقاش متعددة، الكتساب الثقة  -

 وتعلم العمل اجلماعي.

توظيف مهارات العمل ضمن الفريق من خالل  -

 عمل اجملموعات.

-  

التعلم بالقدوة /مقابلة  -

حمكمني  من خالل 

 احملاضرات.

 التعلم التعاوني الصفي. -

التعلم التعاوني غري  -

 الصفي

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب التعليم  -

 اجلماعي والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 

  

 جدول مهام قيايف ما اكتسبه الطالب خالل الفصل الدراسي: الربنامج يور اإلعتماد -5

اختبار، مشروع لماعي، مهمة القيايف )موال: كتابة مقال،  التقويم

 اختبار، خطابة، تقديم شفهي، إخل(

األسبوع 

 احملدد له

نسبته من التقويم 

 النهائي

7    

4    

4    

3    

2    

 :همدعماالرشاد األكاديي للطالب ود. 

 باخلاي لكل ياللالستشارات واإلرشاد األكاديي وياقم التدريس أعضاء هيلة التدريس ترتيبات إتاحة  -7

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

 الربنامج يور االعتماد
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 . مصادر التعّلمـه

 :الكتب املقررة املطلوبة

 شرح القواعد الفقهية للزرقا

 قائمة الكتب املطلوبة: .9

 قواعد ابن رجب

 األشباه والنظائر

 :(وغريها والتقارير الدورياتع املوصى باقتنائها )الكتب واملراج 

 معلمة زايد للقواعد .72

 

 :مواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريهاواإللكرتونية  املواد. 4

 :واللوائح املهنية األسطوانات املدجمة، واملعايريو ياتمواد تعليمية أخرى مول الربجم. أي 3

 مكتبة بها مراجع كافية

 

 :املطلوبةملرافق و. ا

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

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

 (:ل، وغريهاوقاعات العرض، واملعام 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

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

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذاحلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة،  مول: حددهامصادر أخرى )-4

 مكتبة

 

 يم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق

 

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

 رأي الطالب عن طريق االستبانات . -

 رأي زميل درس املتطلب الحقا. -

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

 مدى التغيري الذي يطرأ على سلوكه املهاري. -مالحظة الطالب ومدى سلوكه .                  -
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 عرض نتائج عينة من الطالب على حمكم خارجي -التقويم املستمر.                                   -

 االستعانة بهيئة خارج املؤسسة. -تائج الطالب.                           التحليل لن

 إجراءات تطوير التدريس :-4

 التقويم املستمر. -ورش عمل داخل القسم.                               -

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

 

إجراءات التحقق من معايري إرباز الطالب ) مول: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني -3

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع ياقم تدريس من مؤسسة أخرى(:

 عرض نتائج عينة من الطالب على حمكم خارجي. -

 لعرض ووسائل التدريس بني األعضاء.تبادل طرق ا  ـ -

 ملعرفة اجلوانب السلبية واإلجيابية. لقاءات دورية للطالب املتميزين 

 

 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:-2

 

 أخذ رأي مدرسي املقررات األخرى ذات العالقة لتطوير املقرر. -

 قرر املماثل يف الكليات املناظرة من اجلامعات األخرىاملوازنة بامل -

 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 

 

 

 

 

 

 العربية السعودية اململكة

 اهليلة الوينية للتقويم واالعتماد األكاديي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف مقرر 
 يهافاألدلة املختلف 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 

         :تاريخ التقرير          جامعة أم القرى   :. اسم املؤسسة التعليمية7

              

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

 

 أ(التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 2224329األدلة املختلف عليها   . اسم ورمز املقرر الدراسي: 7 .33

 ساعتان . عدد الساعات املعتمدة: 4 .32

 األنظمة ماجستري يف الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي.  (أو الربامج). الربنامج 4 .33

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

 

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

 

 الفصل الواني . السنة أو املستوى األكاديي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 2 .31

 

 ال يوجد -ابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:. املتطلبات الس3 .39

 

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

 العابدية . موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: 1 .12

    . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:9

                   النسبة؟                                                        قاعات احملاضرات التقليدية  أ.     

 

   النسبة؟                                             (تقليدي وعن يريق اإلنرتنتمدمج )تعليم  ب.     

 

                  النسبة؟                                                              التعلم اإللكرتوني        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                     املراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                      أخرى   ه.     

 تعليقات:
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 :ب( األهداف

 . هدف املقرر الرئيس ؟7

 .بها باالستدالل القول ومدى ــ عددها فيها املختلف األدلة على الطالب يتدرب أن -

 . املعاصرة املشكالت من كوري حل يف دورها الطالب ملل أن -

 .وماهلا نصال إىل منها يرجع ما على الطالب يدقق أن -

 .املصاحل خاصة املعاصرة املسائل بعض على اإلجابة يف عليها االعتماد على الطالب يتدرب أن -

املقرر الدراسي . )مول االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات  بإجياز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وقحسني  اذكر-4

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

 الربنامج ما زال يور 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  ععدد األسابي قائمة املوضوعات

 التدريس 

 مقدمة حول األدلة املختلف فيها وأ رها على األنظمة 

 أوال: االستصحاب، مفهومه، أنواعه، حجيته 

 _ تطبيقات فقهية ونظامية على دليل االستصحاب 

4 3 

 انيا: العرف، مفهومه، أقسامه، حجيته  

 _ تطبيقات فقهية ونظامية على دليل العرف 

4 3 

 هومه، حجيته الوا: قول الصحابي، مف 

 _تطبيقات فقهية ونظامية على االستدالل بقول الصحابي 

4 3 

 رابعا: االستحسان، مفهومه، أنواعه، حجيته 

 _تطبيقات فقهية ونظامية على االستحسان 

4 3 

 خامسا: املصلحة املرسلة، مفهومها، أقسام املصاحل، حجيتها 

 _ةباملصلحة املرسل تطبيقات فقهية ونظامية على االستدالل 

4 3 
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 سادسا: سد الذرائع، مفهومه، حجيته 

 _بسد الذرائع تطبيقات فقهية ونظامية على االستدالل 

4 3 

 سابعا : شرع من قبلنا، مفهومه، حجيته 

 _أ ره على التنظيمات املعاصرة 

7 4 

 4 7  _ امنا : االستقراء، مفهومه، أنواعه، حجيته 

 3 4 تطبيقات فقهية ونظامية على دليل االستقراء 

 44 73 االلمالي

 

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

 درويف حماضرات 

 إضافية

 اجملموع أخرى العملي معامل

 44  1   43 ساعات التدريس

 44  1   43 معتمدةساعات 

 

 

 خالل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية )خاصة(. ساعات تعلم 4

 

 ها:تدريس اسرتاتيجياتوقياسها ير  واتساقها مع إليار الويين للمؤهالت للمقرر وفقًا لعلم . خمرجات الت3

 

 .اإليار الويين للمؤهالتاخلمسة الواردة يف جماالت خمرجات التعلم مدد اجلدول التالي 

نظر إىل الشرح ا)املناسبة لم يف جماالت التعحسب املطلوب لمقرر تكون قابلة للقيايف لقم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم : أواًل

 .أسفل اجلدول(

 .أمولةومع خمرجات التعلم املالقيايف ير  اليت تناسب و تتسق مع ضع اسرتاتيجيات التدريس  : انيًا

أن تتسق خمرجات تعلم املقرر بدقة، وجيب خمرجات التعلم وتقويم  اليت تساعد على قيايفناسبة املقيايف ضع ير  ال : الوًا

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

 .من جماالت التعلم مقرر أن يتضمن خمرجات تعلم من كل جمال
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 ير  القيايف اسرتاتيجيات تدريس املقرر خمرجات التعلم وفقًا لإليار الويين للمؤهالت م

 املعرفة 1

األدلة المختلف فيهاعلى ف ر عالت - 1-1 . 
تمهيد بالفريق بينها وبين األدلة  -

 .المتفق عليها
اإللمام ألثر األدلة المختلف فيها  -

 .على األنظمة
-  

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

االختبارات  -
 التحريرية

األسئلة  -
 الشفوية.

القضايا  -
 ية.العمل

 املهارات اإلدراكية 2

 تداللمهارات االس - 2-1
    تحليلاليكتسب القدرة على التفكير و  -
 ويفسرها ويفهم مضمونها. األدلة يالحظ -

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

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 ملية.القضايا الع -

   ستنباطمهارات اال - 2-2
 الدليلالقدرة على التفكير وتحليل  -
 القدرة على النقد، واالستدالل المنطقي. -

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

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضايا العملية. -

 قات الشخصية وقحمل املسؤولية مهارات العال 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.  -
 وب. استخدام أسل -
 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

 طقي .يشرح القضايا بشكٍل من -

 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   -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

متابعة مشاركات  -

من خالل الطلبة 

اخلدمات اليت تقدمها 

 شبكة االنرتنت.

استخدام الربيد  -

االلكرتوني إلرسال حل 

 .الواجبات للمدرس

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 حركية -املهارات النفس 5

 يشرح وحيلل وجوه الداللة - 5-1

 يقيم األدلة على كيفية احلكم -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

لوب استخدام أس  -

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.

توظيف مهارات العمل ضمن الفريق من خالل  -

 اجملموعات.عمل 

التعلم بالقدوة /مقابلة  -

حمكمني  من خالل 

 احملاضرات.

 التعلم التعاوني الصفي. -

التعلم التعاوني غري  -

 الصفي

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.
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 احلوار واملناقشة. -  -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب التعليم  -

 اجلماعي والتعاوني.

 

  

 

 

 الربنامج قيد االعتماد خالل الفصل الدراسي:قيايف ما اكتسبه الطالب ام جدول مه -5

كتابة مقال، اختبار، مشروع لماعي، موال: ) القيايف ةمهم التقويم

 خل(، خطابة، تقديم شفهي، إاختبار

األسبوع 

 احملدد له

نسبته من التقويم 

 النهائي

7   
 

  

4  

 

  

4  

 

  

3  

 

  

2  

 

  

 :همدعمديي للطالب واالرشاد األكاد. 

 اخلاي لكل يالبلالستشارات واإلرشاد األكاديي وياقم التدريس أعضاء هيلة التدريس ترتيبات إتاحة  -7

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

 ساعة

 . مصادر التعّلمـه

 :الكتب املقررة املطلوبة

 لة التشريع املختلف فيها للربيعةأد

 

 قائمة الكتب املطلوبة: .77

 األدلة املختلف فيها عند األصوليني، خليفة بابكر

 قوايع األدلة للسمعاني

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

 البحر احمليط للزركشي

 يها يف الفقه اإلسالميأ ر األدلة املختلف ف 

 معلمة زايد للقواعد

 :مواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريهاواإللكرتونية  املواد. 4

 موقع اجلمعية العلمية السعودية لألصول واملقاصد

 :واللوائح املهنية األسطوانات املدجمة، واملعايريو ياتمواد تعليمية أخرى مول الربجم. أي 3

 د للقواعدمعلمة زاي

 :املطلوبةو. املرافق 

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

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

 (:العرض، واملعامل، وغريها وقاعات 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

 قاعة احملاضرات

 قاعة العرض

 جهاز عرض

 

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذهيزات خمربية خاصة، احلاجة إىل جت مول: مصادر أخرى )حددها-4

 مكتبة بها عدد كاٍف من املراجع املتخصصة. -

 يم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق

 

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

 رأي الطالب عن طريق االستبانات . -

 تطلب الحقا.رأي زميل درس امل -

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واسرتاتيجيات أخرى 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 داخل القسم.                               -

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

 

إجراءات التحقق من معايري إرباز الطالب ) مول: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني -3

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع ياقم تدريس من مؤسسة أخرى(:

 

 عرض نتائج عينة من الطالب على حمكم خارجي. -

 تبادل طرق العرض ووسائل التدريس بني األعضاء.  ـ -

 ملعرفة اجلوانب السلبية واإلجيابية. لقاءات دورية للطالب املتميزين 

 

 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:-2

 أخذ رأي مدرسي املقررات األخرى ذات العالقة لتطوير املقرر. -

 ملوازنة باملقرر املماثل يف الكليات املناظرة من اجلامعات األخرىا -

 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 الوينية للتقويم واالعتماد األكاديي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف مقرر 
 احلجز القضائي
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 

 

       7341  :لتقريرتاريخ ا :  جامعة أم القرى                                                        ة. اسم املؤسسة التعليمي7

     

 : كلية الدراسات القضائية واألنظمة/ قسم األنظمةالقسم /. الكلية4

 أ(التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 2224332احلجز القضائي . اسم ورمز املقرر الدراسي: 7 .17

 4. عدد الساعات املعتمدة: 4 .14

 : ماجستري النظام التجاريملقرر الدراسيالذي يقدم ضمنه ا (أو الربامج). الربنامج 4 .14

 )يف حال وجود مقرر اختياري 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 الوانيسي: . السنة أو املستوى األكاديي الذي يعطى فيه املقرر الدرا2 .12

 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:3 .13

 ال يوجدهذا املقرر )إن وجدت(: املتزامنة مع . املتطلبات 1 .11

 املقر الرئيس . موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: 1 .11

 

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:9

 

   النسبة؟                                                          قاعات احملاضرات التقليدية  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن يريق اإلنرتنتمدمج )تعليم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكرتوني        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 املراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أخرى   ه.     

 تعليقات:
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 :ب( األهداف

 

 هدف املقرر الرئيس ؟ .7

قبل وأثناء وبعد القضائي  حجزالقواعد القانونية المنظمة لعملية القادرًا على تحليل الطالب أن يكون  -
 الدعوى  .

 أن يكون الطالب لديه القدرة على ربط الجانب النظري بالجانب العملي  -

 التنفيذ الحجز القضائي وخصوصا في مرحلة  التي يثيرها شكالياتتعامل مع االال آلية  يبحث الطالب -
بإقامة الدعوى التنفيذية وصوال الى تحويل الحجز ،منذ إخطار المحكوم ضده بالحكم و مرورا  القضائي

 التحفظي الى حجز تنفيذي 

 

ول االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات املقرر الدراسي . )م بإجياز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وقحسني  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 

 األسبوع األول : 

 جز القضائي يف الفقه االسالمي والنظام لتَّعريُف باحلا

  السعودي

7 4 

 األسبوع الثاني :

 أهمية احلجز القضائي وموعده وتطوره التارخيي.

7 4 

 األسبوع الثالث : 

 جز القضائي:أنواع احل 

7 4 
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  .احلجز التحفظي 

  مدى حرية الدائن يف اختيار نوع احلجز وااللتزام

 بإجراءاته.

  : شروط احلجز التحفظي 

 .بالنسبة للحاجز 

 .بالنسبة للمحجوز عليه 

 األسبوع الرابع: 

  شروط احلجز التحفظي بالنسبة للديون اليت جيوز

 احلجز من أجلها.

 منقوالت اليت جيوز شروط احلجز التحفظي بالنسبة لل

 احلجز عليها.

 .ضمان أضرار احلجز من قبل احلاجز 

7 4 

 األسبوع اخلامس: 

 .احلجز التنفيذي 

 .سند التنفيذ وصيغته التنفيذية 

 .األحكام اليت تذيل بالصيغة التنفيذية 

7 4 

 األسبوع السادس : 

  .شروط احلجز التنفيذي 

 .بالنسبة ملنقوالت املدين وعقاراته 

 نقوده وجموهراته.بالنسبة ل 

 .ما ال يباع على املدين من منقوالته وعقاراته 

7 4 

 األسبوع السابع: 

 .شروط التنفيذ املعجل 

 أحوال التنفيذ املعجل 

7 4 
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 وقف التنفيذ املعجل 

 األسبوع الثامن: 

 :إشكاالت التنفيذ 

 .املقصود بإشكاالت التنفيذ وموضوعها ووقت قبوهلا 

7 4 

 األسبوع التاسع : 

  جراءات التحفظية إلشكاالت التنفيذ اإل 

 .االختصاص بالفصل يف إشكاالت التنفيذ 

7 4 

 األسبوع العاشر : 

 .حجز ما لدى املدين لدى الغري 

 .تعريفه ومدى مشروعيته 

 .شروط الدين احملجوز ألجله 

 .شروط احلق احملجوز عليه 

  أمر احلجز مبا للمدين لدى الغري: صفته وكيفية

 به.تبليغه واملطالبة 

7 4 

 األسبوع احلادي عشر: 

 .أداء احملجوز عليه للدين وأثره يف زوال احلجز 

 ضمان احملجوز لديه دين الدائن احلاجز 

 

7 4 

 األسبوع الثاني عشر : 

 حمضر احلجز على منقوالت احملجوز عليه 

 .طرق حفظ احملجوزات املنقولة ومنع التصرف فيها 

7 4 

 األسبوع الثالث عشر:

 ار املدين احملجوز عليه.شروط بيع عق 

 .إجراءات املزايدة على العقار 

7 4 
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 األسبوع الرابع عشر: 

 .إيداع الثمن بعد رسو املزاد وإجراءاته 

 .توزيع األموال املودعة لدى احملكمة على غرماء املدين 

  .ختلف املشرتي عن الوفاء بالثمن 

7 4 

 األسبوعان اخلامس عشر والسادس عشر : 

 تطبيقات قضائية. 

 

7 4 

 44 73 االمجالي

 

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

 درويف حماضرات 

 إضافية

 اجملموع أخرى العملي معامل

 44  1   43 ساعات التدريس

 44  1   43 معتمدةساعات 

 

 خالل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية )خاصة(. ساعات تعلم 4

 

 ها:تدريس اسرتاتيجياتوقياسها ير  واتساقها مع إليار الويين للمؤهالت للمقرر وفقًا ل. خمرجات التعلم 3

 

 .اإليار الويين للمؤهالتاخلمسة الواردة يف جماالت خمرجات التعلم مدد اجلدول التالي 

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

 .أسفل اجلدول(

 .أمولةومع خمرجات التعلم املالقيايف ير  اليت تناسب و تتسق مع ضع اسرتاتيجيات التدريس  : انيًا

 أن تتسق خمرجات تعلم املقرربدقة، وجيب خمرجات التعلم وتقويم  اليت تساعد على قيايفناسبة املقيايف ضع ير  ال : الوًا

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

 .من جماالت التعلم مقرر أن يتضمن خمرجات تعلم من كل جمال
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 ير  القيايف تدريس املقرر اسرتاتيجيات لمؤهالتوفقًا لإليار الويين ل خمرجات التعلم م

 ةاملعرف 1

يلخص األحكام الفقهية ملل الداريف           - 1-1

 .جز القضائياخلاصة باحل

أبرز الطر  النظامية  أن يستخدم الباحث -

  .للحجز القضائي

 احملاضرة.          -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب. -

  التعليم اجلماعي والتعاوني. -

 االختبارات التحريرية -

 األسللة 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  -

 ي.والتعاون

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 حق التقاضي للحجز القضائي.مهارات  - 2-2

 أحكام التقاضي.القدرة على التفكري وحتليل  -

 القدرة على النقد، واالستدالل املنطقي. -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي  -

 وني.والتعا

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 ؤولية سقحمل املالعالقات الشخصية ومهارات  3

االختبارات  - احملاضرة. - حيكم ويدير شؤون منازعات احلجز القضائي. - 3-1
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 مهارة احلوار وتداول الرأي.يكتسب   -

العمل يف جمموعات، والقدرة على يستطيع  -

 التناغم اإلجيابي مع اآلخرين.

 آلراء والدفاع املنطقي والسليم عنها.تبين اي  -

 على إدارة الوقت.يقدر   -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي   -

 والتعاوني.

استالم الواجبات على  -

نظام إدارة التعليم 

(blackboard.) 

 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.

 ية حل القضايا.يقدم األدلة املنطقية على كيف -

 

 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 - جز القضائي.إدارة احل - 4-2

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

القضايا  -

 العملية.

 حركية -هارات النفسامل 5

يشرح وحيلل القضايا املختصة باحلجز  - 5-1

 القضائي.

قيم األدلة على كيفية حل املنازعات املتعلقة  -

 باحلجز القضائي.

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب   -

يم اجلماعي التعل

 والتعاوني.
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والرتافع يف كل ما خيص احلجز  التحدث - 5-2

مؤثرة مع  شرعية ونظامية بلغةالقضائي 

 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.

 

  
 

 خالل الفصل الدراسي:تسبه الطالب قيايف ما اكجدول مهام  -5

كتابة مقال، اختبار، مشروع لماعي، موال: ) القيايف ةمهم التقويم

 خل(، خطابة، تقديم شفهي، إاختبار

األسبوع 

 احملدد له

نسبته من التقويم 

 النهائي

7   
 

  

4  

 

  

4  

 

  

3  

 

  

2  

 

  

 :همدعماالرشاد األكاديي للطالب ود. 

 اخلاي لكل يالبلالستشارات واإلرشاد األكاديي وياقم التدريس أعضاء هيلة التدريس ة ترتيبات إتاح -7

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

 :الكتب املقررة املطلوبة

م القضائيـة في الفقه اإلسالمي )دراسة مقارنة بقانون محمود األمير يوسف الصادق، تنفيذ األحكـا -
 المرافعات(.

عبد اهلل بن محمد بن سعد آل خنين، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، الجزء الثاني،  -
 دار ابن فرحون.

 .ربية السعوديةالنظرية العامة للتنفيذ القضائي وفقا لنظام المرافعات الشرعية بالمملكة الع، طلعت دويدار -

 وجدي راغب، النظرية العامة للتنفيذ القضائي.  -

 قائمة الكتب املطلوبة: .74

محمود األمير يوسف الصادق، تنفيذ األحكـام القضائيـة في الفقه اإلسالمي )دراسة مقارنة بقانون  -
 المرافعات(.

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

 :مواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريهاواإللكرتونية  وادامل. 4

 :واللوائح املهنية األسطوانات املدجمة، واملعايريو ياتمواد تعليمية أخرى مول الربجم. أي 3

 

 :املطلوبةو. املرافق 

ربات )أي عدد املقاعد داخل ة واملختيدراسالقاعات 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 خاصة،  مول: صادر أخرى )حددهام-4

 

 يم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق

 

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

 اذ أو القسم:يم عملية التدريس من قبل األستواسرتاتيجيات أخرى لتق. 4
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 إجراءات تطوير التدريس :-4

إجراءات التحقق من معايري إرباز الطالب ) مول: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني -3

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع ياقم تدريس من مؤسسة أخرى(:

 للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها: صف إجراءات التخطيط-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 

 

 

 

 

 

 ديةاململكة العربية السعو

 اهليلة الوينية للتقويم واالعتماد األكاديي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف مقرر 

 

 عقود التجارة الدولية
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 

       7341  :تاريخ التقرير :  جامعة أم القرى                                                        ة. اسم املؤسسة التعليمي7

       

 : كلية الدراسات القضائية واألنظمة/ قسم األنظمةالقسم /. الكلية4

 أ(التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 2224337عقود التجارة الدولية . اسم ورمز املقرر الدراسي: 7 .19

 4. عدد الساعات املعتمدة: 4 .12

 : ماجستري النظام التجارياسيالذي يقدم ضمنه املقرر الدر (أو الربامج). الربنامج 4 .17

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

 

 حسب اجلدول الدراسي. اسم عضو هيلة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي: 3 .14

 

 ى الوانياملستو. السنة أو املستوى األكاديي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 2 .14

 

 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:3 .13

 ال يوجدهذا املقرر )إن وجدت(: املتزامنة مع . املتطلبات 1 .12

 املقر الرئيس . موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: 1 .13

 

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:9

   النسبة؟                                                          قاعات احملاضرات التقليدية  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن يريق اإلنرتنتمدمج )تعليم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكرتوني        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 املراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أخرى   ه.     

 تعليقات:

 

 



130 

 

 :ب( األهداف

 هدف املقرر الرئيس ؟ .4

 أن يتعرف الباحث على معايير دولية عقود التجارة الدولية. -

 أن يشرح الطالب المراحل التحضيرية والتمهيدية النعقاد عقود التجارة الدولية. -

 أن يظهر الباحث القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية. -

 الطالب أساليب توحيد عقود التجارة الدولية والجهات المعنية بذلك. أن يستخدم -

 أن يتعرف الطالب على صياغة عقود التجارة الدولية وأساليب نص المنازعات المتعلقة بها. -

 أن يوضح الطالب األحكام القانونية المتعلقة بأهم عقود التجارة الدولية. -

 

املقرر الدراسي . )مول االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات  وقحسني  بإجياز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير اذكر-4

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

 دليل(. ستخدمة يف النشرة التعريفية أو الاملطلوب 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 

 أواًل: التنظيم القانوني لعقود التجارة الدولية:

 :  األسبوع األول

 .مفهوم عقود التجارة الدولية وخصائها ـ مصادر العقود التجارية الدولية 

7 4 

 : دولية عقود التجارة والقانون الواجب التطبيق عليها: انياألسبوع الث

  االجتاهات الفقهية والقضائية يف حتديد صفة الدولية يف عقود التجارة

 الدولية يف عقود التجارة الدولية.

 .خضوع عقود التجارة الدولية لقانون اإلدارة 

7 4 

لية واهليئات املعنية : طرق وأساليب توحيد العقود التجارية الدو األسبوع الثالث

بالتوحيد ) العقود النموذجية ــ دستور غرفة التجارة الدولية ــ القواعد 

7 4 
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 املوحدة على النطاق اإلقليمي(.

 : النظام القانوني ملفاوضات العقد الدولي :األسبوع الرابع

 .خطاب النوايا وقيمتها القانونية العقد الدولي 

 ية والقانون الواجب التطبيق عليها.خطابات النوايا وقيمتها القانون 

 .تنظيم املفاوضات يف العقد الدولي وعوامل جناحها 

 .القانون الواجب التطبيق يف حالة قطع املفاوضات 

7 4 

 : حتديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية :األسبوع اخلامس

 .) النظرية الشخصية )مضمونها ــ نتائجها ــ تقديرها 

 نظرية املوضوعية ) مضمونها ــ نتائجها ــ تقديرها (.ال 

  القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية يف ضوء أحكام

( والتشريعات املقارنة وقرارات هيئات  6911االتفاقيات الدولية ) روما 

 ومراكز التحكيم.

  الدولي خضوع عقود التجارة الدولية ملنهج القواعد املوضوعية يف القانون

 اخلاص.

 .خضوع عقود التجارة الدولية لعادات وأعراف التجارة الدولية 

o .ماهية عادات وأعراف التجارة الدولية وتأصيلها التارخيي 

o .أسباب وجودها وخصائصها 

o .مساهمة التحكيم والقضاء يف وجودها 

o .القيمة القانونية لعادات وأعراف التجارة الدولية 

 على عادات وأعراف التجارة الدولية.ـــ أفكار الصفة القانونية 

 ـــ أضفاء الصفة القانونية على عادات وأعراف التجارة الدولية.

 .خضوع عقود التجارة الدولية لقانون العقد 

7 4 

 : صياغة عقود التجارة الدولية : األسبوع السادس

 .مراحل إبرام العقد الدولي وأسس وضوابط صياغته 

7 4 
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 .حمتويات العقد 

 اءات العقد الدولي.مسؤولية إجر 

 : آليات تسوية منازعات عقود التجارة الدولية :األسبوع السابع

 .حسم منازعات عقود التجارة الدولية عن طريق القضاء 

 .حسم منازعات عقود التجارة الدولية عن طريق التحكيم 

7 4 

 : العقد اإللكرتوني التجاري الدولي :األسبوع الثامن

 ونشأتها وماهيتها وأقسامها. التجارة االلكرتونية 

 .أثر التطور التقين يف ظهور التجارة اإللكرتونية 

 .خصائص عقود التجارة اإللكرتونية 

 .انعقاد العقد اإللكرتوني ومشكلة القانون الواجب التطبيق عليه 

  احملكمة املختصة بنظر املنازعات املتعلقة بالعقد اإللكرتوني التجاري

 الدولي.

7 4 

 حكام اخلاصة ألهم العقود التجارية الدولية:ثانيًا: األ

 6911: أحكام عقد البيع الدولي للبضائع ) اتفاقية فينا  األسبوعان التاسع والعاشر

 (. 2113( اتفاقية األمم املتحدة للبيع الدولي لسنة 

7 4 

: أحكام عقد الوكالة التجارية يف ضوء أحكام اتفاقية األمم  األسبوع احلادي عشر

 والنظام السعودي 2113دة املتح

7 4 

: أحكام عقد النقل البحري للبضائع يف ضوء أحكام اتفاقية  األسبوع الثاني عشر

 والنظام السعودي. 6911األمم املتحدة 

7 4 

عشر : أحكام عقد النقل اجلوي للبضائع يف ضوء  والرابع األسبوعان الثالث عشر

 .2114ليها اململكة يف واليت انضمت إ 6999أحكام اتفاقية مونرتيال 

4 3 

 والسادس عشر: أحكام عقد نقل التكنولوجيا يف ضوء : األسبوعان اخلامس عشر

  مدونة السلوك (. 6912أحكام اتفاقية األمم املتحدة ( 

  6326أحكام النظام السعودي ) محاية املعلومات التجارية السرية الصادر يف 

4 3 
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 والئحته التنفيذية.

  (.663ــ  639اري املوحد ) املواد من املشروع العربي التج 

 44 73 االمجالي

 

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

 درويف حماضرات 

 إضافية

 اجملموع أخرى العملي معامل

 44  1   43 ساعات التدريس

 44  1   43 معتمدةساعات 

 

 خالل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية )خاصة(. ساعات تعلم 4

 

 ها:تدريس اسرتاتيجياتوقياسها ير  واتساقها مع إليار الويين للمؤهالت للمقرر وفقًا ل. خمرجات التعلم 3

 .اإليار الويين للمؤهالتاخلمسة الواردة يف جماالت خمرجات التعلم مدد اجلدول التالي 

 

نظر إىل الشرح ا)املناسبة يف جماالت التعلم حسب املطلوب تكون قابلة للقيايف  لمقررلقم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم : أواًل

 .أسفل اجلدول(

 .أمولةومع خمرجات التعلم املالقيايف ير  اليت تناسب و تتسق مع ضع اسرتاتيجيات التدريس  : انيًا

أن تتسق خمرجات تعلم املقرر وجيب بدقة، خمرجات التعلم وتقويم  اليت تساعد على قيايفناسبة املقيايف ضع ير  ال : الوًا

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

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

 

 ير  القيايف دريس املقررت اسرتاتيجيات لمؤهالتوفقًا لإليار الويين ل خمرجات التعلم م

 املعرفة 1

يلخص األحكام الفقهية ملل الداريف           - 1-1

 .بعقود التجارة الدوليةاخلاصة 

أبرز الطر  النظامية  أن يستخدم الباحث -

  إلبرام عقود التجارة الدولية
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 احملاضرة.          -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب. -

  التعليم اجلماعي والتعاوني. -

 االختبارات التحريرية -

 األسللة 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. -

 صف الذهين. الع -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

حق التقاضي املتعلقة بعقود التجارة مهارات  - 2-2

 الدولية.

أحكام عقود التجارة القدرة على التفكري وحتليل  -

 الدولية.

 القدرة على النقد، واالستدالل املنطقي. -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 ؤولية سقحمل املالعالقات الشخصية ومهارات  3

حيكم ويدير شؤون منازعات عقود التجارة  - 3-1

 الدولية.

 وتداول الرأي. مهارة احلواريكتسب   -

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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ظام إدارة التعليم ن

(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. -

طيع استخدام شبكة اإلنرتنت للتوصل إىل يست -

 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.

يد استخدام الرب -

االلكرتوني إلرسال حل 

 .الواجبات للمدرس

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 استخدام أسلوب - إدارة عقود التجارة الدولية. - 4-2

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

القضايا  -

 العملية.

 حركية -هارات النفسامل 5

يشرح وحيلل القضايا املختصة بعقود التجارة  - 5-1

 الدولية.

ة على كيفية حل املنازعات املتعلقة قيم األدل -

 بعقود التجارة الدولية.

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.
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والرتافع يف كل ما خيص عقود التجارة  التحدث - 5-2

مؤثرة مع  شرعية ونظامية بلغةالدولية 

 استعمال التعبريات احلركية املناسبة.

على الثقة بأنفسهم من فرصة الطالب  ءيهيي -

 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.

اوني غري التعلم التع -

 الصفي

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب  -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

 

  

 

 

 خالل الفصل الدراسي:قيايف ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

كتابة مقال، اختبار، مشروع لماعي، موال: ) القيايف ةمهم التقويم

 خل(، خطابة، تقديم شفهي، إاختبار

األسبوع 

 د لهاحملد

نسبته من التقويم 

 النهائي

7   
 

  

4  

 

  

4  

 

  

3  

 

  

2  

 

  

 :همدعماالرشاد األكاديي للطالب ود. 

 اخلاي لكل يالبلالستشارات واإلرشاد األكاديي وياقم التدريس أعضاء هيلة التدريس ترتيبات إتاحة  -7

 تدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيلة الاقدمذكر ا)
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 . مصادر التعّلمـه

 :الكتب املقررة املطلوبة

 ، مكتبة الجالء الجديدة ــ المنصورة.1115ثروت حبيب، دراسة في قانون التجارة الدولية،  -

 .2221طالب حسن موسى، الموجز في قانون التجارة الدولية،  -

 .2221ولية، عزيز العكيلي، الموجز في قانون التجارة الد -

 ، مكتبة الرشد.2214، 1زبيدة عبدالهادي، قانون التجارة الدولية والنظام التجاري السعودي، ط -

 .2221مهند عزمي مسعود، القانون  الواجب التطبيق على العقد الدولي ــ رسالة دكتوراه ــ عين شمس  -

، دار النهضة 1112، 1بضائع، طمحمود سمير الشرقاوي، العقود التجارية الدولية: عقد البيع الدولي لل -
 العربية.

 وجدي راغب، النظرية العامة للتنفيذ القضائي.  -

 قائمة الكتب املطلوبة: .74

 ، مكتبة الجالء الجديدة ــ المنصورة.1115ثروت حبيب، دراسة في قانون التجارة الدولية،  -

 

  

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

 

 

 :مواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريهاواإللكرتونية  املواد. 4

 

 

 :واللوائح املهنية األسطوانات املدجمة، واملعايريو ياتمواد تعليمية أخرى مول الربجم. أي 3

 

 

 

 :املطلوبةو. املرافق 

ة واملختربات )أي عدد املقاعد داخل ياسدرالقاعات 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( تاللوحات الذكية والربجمياو . مصادر احلاسب اآللي )أدوات عرض البيانات4
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 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذاحلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة،  مول: مصادر أخرى )حددها-4

 

 

 يم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق

 

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

 

 دريس من قبل األستاذ أو القسم:يم عملية التواسرتاتيجيات أخرى لتق. 4

 إجراءات تطوير التدريس :-4

 

إجراءات التحقق من معايري إرباز الطالب ) مول: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني -3

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع ياقم تدريس من مؤسسة أخرى(:

 

 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:-2

 

 

 

 ______________________________________________________:أستاذ املقرر سما

 

 ___________تاريخ استكمال التقرير:   _______________________________________التوقيع: 

 

 _________________________________________اخلربة امليدانية: اسم أستاذ 

 

 _________________________________________: منسق الربنامجاسم 

 

 _____________ستالم: االتاريخ  _______________________________________التوقيع: 
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 : توصيف مقرر دراسي2مرفق رقم 

 

 

 

 

 

 ربية السعوديةاململكة الع

 اهليلة الوينية للتقويم واالعتماد األكاديي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف مقرر 

 

 سوق األوراق املالية  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 

 

       7341  :تاريخ التقرير :  جامعة أم القرى                                                        ة. اسم املؤسسة التعليمي7

      

 : كلية الدراسات القضائية واألنظمة/ قسم األنظمةالقسم /. الكلية4

 أ(التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 2224334سو  األورا  املالية  . اسم ورمز املقرر الدراسي: 7 .11

 4. عدد الساعات املعتمدة: 4 .11

  ف األنظمة : ماجستري ملقرر الدراسيالذي يقدم ضمنه ا (أو الربامج). الربنامج 4 .19

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

 

 حسب اجلدول الدراسي. اسم عضو هيلة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي: 3 .92

 

 املستوى الواني . السنة أو املستوى األكاديي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:2 .97

 

 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:3 .94

 

 ال يوجدهذا املقرر )إن وجدت(: املتزامنة مع . املتطلبات 1 .94

 املقر الرئيس . موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: 1 .93

 

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:9

   النسبة؟                                                          قاعات احملاضرات التقليدية  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن يريق اإلنرتنتمدمج )تعليم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكرتوني        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 املراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أخرى   ه.     

 تعليقات:
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 :ب( األهداف

 

 هدف املقرر الرئيس ؟ .4

 املقصود ببورصة األوراق املالية وأنواعها وأهمية تنظيمها. توضيح -

 األوراق املالية اليت يتم تداوهلا يف بورصة األوراق املالية. متييز -

 ..التعرف على اهم أنواع التداوالت يف بورصة األوراق املالية -

 األوراق املالية ومتيزه عن غريه من املراكز القانونية. يف وسيطالقصود بدور امل يظهر -

 هم االلتزامات اليت تقع على عاتق وسيط األوراق املالية.أ شرح -

 أنواع األوامر اليت يصدرها العميل لوسيطه املالي يف بورصة األوراق املالية وااللتزامات األخري جتاهها. تعداد -

 .جتاه عميله.  الوسيط القانونيات زاماملقصود بالت تقييم -

 املقصود باجلوانب القانونية للمتاجرة باهلامش يف البورصة. توضيح -

 التعرف على اجلوانب القانونية املتعلقة باستغالل املعلومات غري املعلنة يف بورصة األوراق املالية. -

 وراق املالية.اجلوانب القانونية املتعلقة بالتالعب يف األسعار يف بورصة األ فحص -

 

املقرر الدراسي . )مول االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات  بإجياز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وقحسني  اذكر-4

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

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

 توصيف عام للمقرر:

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا:-7

ساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التدريس 

 األول : األسبوع  

 .التطورات التشريعية لبورصة األوراق املالية 

 السعودي. املعامل الرئيسة لنظام سوق املالية 

7 4 
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  الثاني :سبوع األ

 :هيئة سوق األوراق املالية 

  مواردها املالية –اختصاصاتها  –تشكيلها  –طبيعتها 

7 4 

 :  األسبوع الثالث

 :طبيعته وأهدافه.  السوق املالية السعودية 

7 4 

 األسبوع الرابع: 

 .تشكيل جملس اإلدارة واختصاصاته 

7 4 

 األسبوع اخلامس: 

 اع األوراق املالية: تشكيله واختصاصاته مركز إيد 

7 4 

 األسبوع السادس:

 .اإلجراءات  املتبعة أمام مركز إيداع األوراق املالية 

7 4 

 األسبوع السابع:

  عقد الوساطة املالية: التزامات الوسيط. ومسئوليته فقًها

 ونظاًما.

7 4 

 األسبوع الثامن:

 ا ونظاًما.عقد الوساطة املالية: مسئولية الوسيط فقًه 

7 4 

 األسبوع التاسع:

  األوراق املالية املتداولة يف سوق األوراق املالية وتكييفها

 الفقهي والنظامي.

7 4 

  األسبوع العاشر:

 االلتزام باإلفصاح يف سوق األوراق املالية 

7 4 

 األسبوع احلادي عشر:

 االلتزام بالشفافية يف سوق األوراق املالية 

7 4 
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 ي عشر:األسبوع الثان

  القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة

 يف األسهم املدرجة

7 4 

 األسبوع الثالث عشر:

  تشكيلها وراق املاليةاألجلنة الفصل يف منازعات :

 واختصاصاتها وإجراءاتها.

7 4 

 األسبوع الرابع عشر:

  ة.حتيال والتداول بناء على معلومات داخلياالجرمية 

7 4 

 األسبوعان اخلامس عشر والسادس عشر:

 .تطبيقات قضائية 

4 3 

 44 73 االمجالي

 

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

 درويف حماضرات 

 إضافية

 اجملموع ىأخر العملي معامل

 44  1   43 ساعات التدريس

 44  1   43 معتمدةساعات 

 

 

 خالل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية )خاصة(. ساعات تعلم 4

 

 

 ها:تدريس اسرتاتيجياتوقياسها ير  واتساقها مع إليار الويين للمؤهالت للمقرر وفقًا ل. خمرجات التعلم 3

 

 .اإليار الويين للمؤهالتاخلمسة الواردة يف ات التعلم جماالت خمرجمدد اجلدول التالي 

 

http://www.cma.org.sa/Ar/Documents/QFI-AR.pdf
http://www.cma.org.sa/Ar/Documents/QFI-AR.pdf
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نظر إىل ا)املناسبة يف جماالت التعلم حسب املطلوب لمقرر تكون قابلة للقيايف لقم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم : أواًل

 .الشرح أسفل اجلدول(

 .أمولةلتعلم املومع خمرجات االقيايف ير  اليت تناسب و تتسق مع ضع اسرتاتيجيات التدريس  : انيًا

أن تتسق خمرجات تعلم بدقة، وجيب خمرجات التعلم وتقويم  اليت تساعد على قيايفناسبة املقيايف ضع ير  ال : الوًا

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

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

 

 ير  القيايف تدريس املقرر اسرتاتيجيات لمؤهالتوفقًا لإليار الويين ل خمرجات التعلم م

 املعرفة 1

يلخص األحكام الفقهية ملل الداريف           - 1-1

 .سو  األورا  املاليةاخلاصة ب

أبرز الطر  النظامية  أن يستخدم الباحث -

  .  املاليةلسو  األورا

 احملاضرة.          -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب. -

  التعليم اجلماعي والتعاوني. -

 االختبارات التحريرية -

 األسللة الشفوية. -

 القضايا العملية. -

  

1-2    

 املهارات اإلدراكية 2

 .مهارات االستماع - 2-1

  نازعة. وحتليل امل لقدرة على التفكرييكتسب ا -

فهم يفسرها ويو لنصوصايالحظ  -

 ا.مونهمض

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

نازعات سوق األوراق مبحق التقاضي مهارات  - 2-2

 املالية.

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

االختبارات  -

 التحريرية
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أحكام املتعلقة على التفكري وحتليل  القدرة -

 سوق األوراق املالية.ب

 القدرة على النقد، واالستدالل املنطقي. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 ؤولية سقحمل امللشخصية والعالقات امهارات  3

سوق األوراق بحيكم ويدير شؤون منازعات  - 3-1

 املالية.

 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. -

 ار واملناقشة.احلو -

 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.

يقدم األدلة املنطقية على كيفية حل  -

 القضايا.

 

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب  -

جلماعي التعليم ا

 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 سوق األوراق املالية. - 4-2

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

القضايا  -

 ية.العمل



146 

 

 حركية -هارات النفسامل 5

سوق بيشرح وحيلل القضايا املختصة  - 5-1

 األوراق املالية.

قيم األدلة على كيفية حل املنازعات  -

 سوق األوراق املالية.باملتعلقة 

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

 

سوق بص والرتافع يف كل ما خي التحدث - 5-2

مؤثرة  شرعية ونظامية بلغة األوراق املالية

 مع استعمال التعبريات احلركية املناسبة.

على الثقة بأنفسهم فرصة الطالب  يهييء -

 من خالل اإلجابات اجلماعية.

حلقات نقاش متعددة، الكتساب إنشاء  -

 الثقة وتعلم العمل اجلماعي.

مهارات العمل ضمن الفريق من  توظيف -

 موعات.خالل عمل اجمل

لقدوة التعلم با -

من  /مقابلة حمكمني 

 خالل احملاضرات.

التعلم التعاوني  -

 الصفي.

التعلم التعاوني غري  -

 الصفي

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب  -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

 

  
 

 خالل الفصل الدراسي:قيايف ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

كتابة مقال، اختبار، مشروع لماعي، موال: ) قيايفال ةمهم التقويم

 خل(، خطابة، تقديم شفهي، إاختبار

األسبوع 

 احملدد له

نسبته من التقويم 

 النهائي

7   
 

  

4  

 

  

4  

 

  

3  

 

  

2  
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 :همدعماالرشاد األكاديي للطالب ود. 

 اخلاي لكل يالبإلرشاد األكاديي لالستشارات واوياقم التدريس أعضاء هيلة التدريس ترتيبات إتاحة  -7

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

 

 . مصادر التعّلمـه

 :الكتب املقررة املطلوبة

بيليا للنشر مبارك بن سليمان بن حممد آل سليمان، أحكام التعامل يف األسواق املالية السعودية، دار كنوز إش -

 هـ.  6322والتوزيع، الرياض، 

 قراءة تارخيية واستشراف للمستقبل،   –عبد العزيز حممد الدخيل، سوق األسهم السعودية  -

ية يف املعلومات املتعلقة باألوراق املالية املتداولة يف البورصة: دراسة اإلفصاح والشفافمجال عبد العزيز العثمان،  -

 هـ، 6346، قانونية مقارنة

املسؤولية اجلزائية للمتعاملني يف سوق األوراق املالية )البورصة( :دراسة عبد العزيز عبد اهلادي العتييب،  -

 .6912، األردن، اجلامعة األردنية، السعوديةنية اهلامشية واململكة العربية دمقارنة يف كل من اململكة األر

 حبث أحكام األوراق املالية للشيخ عبد الرزاق عفيفي. -

 سوق األوراق املالية لعطية السيد السيد فياض. -

 

 قائمة الكتب املطلوبة: .73

لنشر مبارك بن سليمان بن حممد آل سليمان، أحكام التعامل يف األسواق املالية السعودية، دار كنوز إشبيليا ل -

 هـ.  6322والتوزيع، الرياض، 

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

 :مواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريهاواإللكرتونية  املواد. 4

 :ةواللوائح املهني األسطوانات املدجمة، واملعايريو ياتمواد تعليمية أخرى مول الربجم. أي 3

 

 :املطلوبةو. املرافق 

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

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

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

 

https://books.google.com.sa/books?id=AEYrDAAAQBAJ&hl=ar&source=gbs_similarbooks
https://books.google.com.sa/books?id=AEYrDAAAQBAJ&hl=ar&source=gbs_similarbooks
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 :وغريها( اللوحات الذكية والربجمياتو . مصادر احلاسب اآللي )أدوات عرض البيانات4

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذاحلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة،  مول: مصادر أخرى )حددها-4

 

 يم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق

 

 لى التغذية الراجعة من الطالب خبصوي فعالية التدريس :اسرتاتيجيات احلصول ع-7

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

 إجراءات تطوير التدريس :-4

إجراءات التحقق من معايري إرباز الطالب ) مول: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني -3

 دل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع ياقم تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلني، والتبا

 

 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط 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 الوينية للتقويم واالعتماد األكاديي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف مقرر 
 القانون الدويل اجلنائي
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 

 

 7341  :تاريخ التقرير :          جامعة أم القرى                                                 ة. اسم املؤسسة التعليمي7

              

 : كلية الدراسات القضائية واألنظمة/ قسم األنظمةالقسم /. الكلية4

 أ(التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 2224334الدولي اجلنائي  القانون. اسم ورمز املقرر الدراسي: 7 .92

 4. عدد الساعات املعتمدة: 4 .93

 : ماجستري النظام اجلنائيالذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي (أو الربامج). الربنامج 4 .91

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

 

 حسب اجلدول الدراسياملقرر الدراسي:  . اسم عضو هيلة التدريس املسؤول عن3 .91

 

 املستوى الواني. السنة أو املستوى األكاديي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 2 .99

 

 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:3 .722

 ال يوجدهذا املقرر )إن وجدت(: املتزامنة مع . املتطلبات 1 .727

 املقر الرئيس اخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: . موقع تقديم املقرر إن مل يكن د1 .724

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:9

   النسبة؟                                                          قاعات احملاضرات التقليدية  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن يريق اإلنرتنتمدمج )تعليم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكرتوني        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 املراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أخرى   ه.     

 تعليقات:
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 :ب( األهداف

 هدف املقرر الرئيس ؟ .3

  قانون الدولي اجلنائي واملفاهيم واالجتاهات احلديثة لتطور هذا القانون.العلى ماهية  طالبالوقوف 

 مفهوم اجلرمية الدولية، والسياسية الدولية املتبعة ملكافحتها.ل الطالب حتلي 

  يفية إدارتها.كاحملاكم اجلنائية الدولية وحبث اختصاصات 

  فهوم العقوبة يف القانون الدولي اجلنائي وكيفية تنفيذها واجلهة املختصة ملالطالب حتليل

 بالتنفيذ.

املقرر الدراسي . )مول االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات  ر وقحسني بإجياز أي خطط يتم تنفيذها لتطوي اذكر-4

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

 

 الدليل(. ستخدمة يف النشرة التعريفية أو 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 

 األسبوع األول:  

  ، تعريف القانون الدولي اجلنائي: طبيعته ، خصائصه

 مصادره ، نشأته ، مبادئه األساسية.

7 4 

 األسبوع الثاني: 

 دولي اجلنائي.مبدأ الشرعية يف القانون ال 

 .اجلرمية الدولية ، تعريفها ، أركانها ، شروطها 

7 4 

 األسبوع الثالث: 

  : أنواع اجلرائم الدولية 

 .اجلرائم ضد اإلسالم 

7 4 
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 .جرائم االعتداء 

  األسبوع الرابع: 

  تعريفها ، أنواعها ، وسائلها ، أركانها. –جرائم احلرب 

7 4 

 األسبوع اخلامس: 

 القانون الدولي اجلنائي. الدفاع الشرعي يف  

 .املعاملة باملثل يف القانون الدولي اجلنائي 

 .حالة الضرورة يف القانون الدولي اجلنائي 

7 4 

 األسبوع السادس: 

  .إجراءات احملاكمة اجلنائية الدولية 

 .احملاكم اجلنائية الدولية ، تارخيها 

 .احملاكم اجلنائية املؤقتة 

 راءات احملاكمة فيها.حمكمة نورمربج، أجهزتها، إج 

7 4 

 األسبوع السابع: 

  إجراءات احملاكمة اجلنائية الدولية حملاكمة مرتكيب

 اجلرائم الدولية يف يوغسالفيا.

 .حمكمة يوغسالفيا ، أجهزتها ، إجراءات احملاكمة فيها 

7 4 

 األسبوع الثامن: 

  احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة )) نظام روما األساسي

.)) 

 وع النظام األساسي هلا ، طريقة إنشاءها. مشر 

7 4 

 األسبوع التاسع: 

  عالقة احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة بهيئة األمم

 املتحدة وأجهزتها.

7 4 

 4 7 األسبوع العاشر: 
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 :اختصاصات احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة 

 االختصاص النوعي 

 االختصاص الشخصي 

 األسبوع احلادي عشر: 

 عقوبة يف القانون الدولي اجلنائي :ال 

  طبيعة العقوبة ، شرعيتها ، اإلعفاء منها ، أنواعها ، عدم

 سقوطها مبرور الزمن.

7 4 

 األسبوع الثاني عشر: 

 : تنفيذ العقوبة اجلنائية الدولية 

  ، حتقيقها ، إعادة النظر فيها ، إصالح اخللل الناجم عنها

 عليه.تعويض اجملين عليه ، محاية اجملين 

7 4 

 األسبوع الثالث عشر:

 : جرمية اإلرهاب الدولي 

 .تعريفها، طبيعتها، التكييف الفقهي والقانوني هلا 

7 4 

 األسبوع الرابع عشر: 

  سياسة مكافحة جرمية اإلرهاب 

7 4 

 األسبوعان اخلامس عشر والسادس عشر : 

 .تطبيقات قضائية 

4 3 

 44 73 اإلمجالي

 

   سي )إلمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: مكونات املقرر الدرا-4

 درويف حماضرات 

 إضافية

 اجملموع أخرى العملي معامل

 44  1   43 ساعات التدريس
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 44  1   43 معتمدةساعات 

 

 خالل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية )خاصة(. ساعات تعلم 4

 

 ها:تدريس اسرتاتيجياتوقياسها ير  واتساقها مع مؤهالت إليار الويين للللمقرر وفقًا ل. خمرجات التعلم 3

 .اإليار الويين للمؤهالتاخلمسة الواردة يف جماالت خمرجات التعلم مدد اجلدول التالي 

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

 .دول(الشرح أسفل اجل

 .أمولةومع خمرجات التعلم املالقيايف ير  اليت تناسب و تتسق مع ضع اسرتاتيجيات التدريس  : انيًا

أن تتسق خمرجات تعلم بدقة، وجيب خمرجات التعلم وتقويم  اليت تساعد على قيايفناسبة املقيايف ضع ير  ال : الوًا

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

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

 

 ير  القيايف تدريس املقرر اسرتاتيجيات لمؤهالتوفقًا لإليار الويين ل خمرجات التعلم م

 املعرفة 1

هية يلخص األحكام الفقملل الداريف و          - 1-1

 .نازعات القانون الدولي اجلنائياخلاصة مب

 األحكامأبرز على  أن يتعرف الباحث -

  .للجرائم الدوليةالنظامية 

 احملاضرة.          -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب. -

  التعليم اجلماعي والتعاوني. -

 االختبارات التحريرية -

 األسللة الشفوية. -

 لقضايا العملية.ا -

  

1-2    

 املهارات اإلدراكية 2

 .مهارات االستماع - 2-1

  نازعة. لقدرة على التفكري وحتليل امليكتسب ا -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

االختبارات  -

 التحريرية
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 العصف الذهين.  - ا.مونهفهم مضيفسرها ويو لنصوصايالحظ  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 حق التقاضي يف اجلرائم الدولية.مهارات  - 2-2

 أحكام التقاضي.القدرة على التفكري وحتليل  -

 القدرة على النقد، واالستدالل املنطقي. -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 تحريريةال

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 ؤولية سقحمل املالعالقات الشخصية ومهارات  3

حيكم ويدير شؤون منازعات القانون الدولي  - 3-1

 اجلنائي.

 مهارة احلوار وتداول الرأي.يكتسب   -

العمل يف جمموعات، والقدرة على يستطيع  -

 التناغم اإلجيابي مع اآلخرين.

 دفاع املنطقي والسليم عنها.تبين اآلراء والي  -

 على إدارة الوقت.القدرة   -

 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.

 لقضايا.يقدم األدلة املنطقية على كيفية حل ا -

 

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب  -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

متابعة مشاركات  -

الطلبة من خالل 

اخلدمات اليت تقدمها 

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.
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 شبكة االنرتنت.

استخدام الربيد  -

االلكرتوني إلرسال حل 

 .الواجبات للمدرس

 استخدام أسلوب - لقانون الدولي اجلنائي.إدارة منازعات ا - 4-2

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

القضايا  -

 العملية.

 حركية -هارات النفسامل 5

يشرح وحيلل القضايا املتعلقة مبنازعات القانون  - 5-1

 الدولي اجلنائي.

يقيم األدلة على كيفية حل املنازعات املتعلقة  -

 باجلرائم الدولية.

 احلوار واملناقشة. -

 ف الذهين. العص -

استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

 

والرتافع يف كل ما خيص اجلرائم  التحدث - 5-2

مؤثرة مع  شرعية ونظامية بلغةالدولية 

 استعمال التعبريات احلركية املناسبة.

على الثقة بأنفسهم من فرصة الطالب  يهييء -

 خالل اإلجابات اجلماعية.

الكتساب الثقة حلقات نقاش متعددة، 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 

 وني.والتعا
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 خالل الفصل الدراسي:قيايف ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

كتابة مقال، اختبار، مشروع لماعي، موال: ) القيايف ةمهم التقويم

 خل(، خطابة، تقديم شفهي، إاختبار

األسبوع 

 احملدد له

نسبته من التقويم 

 النهائي

7   
 

  

4  

 

  

4  

 

  

3  

 

  

2  

 

  

 :همدعمكاديي للطالب واالرشاد األد. 

 اخلاي لكل يالبلالستشارات واإلرشاد األكاديي وياقم التدريس أعضاء هيلة التدريس ترتيبات إتاحة  -7

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

 

 . مصادر التعّلمـه

 :الكتب املقررة املطلوبة

 انون الدولي اجلنائي، علي عبدالقادر القهوجي.الق 

 .املقدمات األساسية يف القانون الدولي اجلنائي، عبداهلل سليمان 

 .االجتاهات احلديثة يف القانون الدولي اجلنائي، علي حممود جعفر 

 .اجلرمية الدولية، حسني إبراهيم صاحل 

 مندي. جرائم احلرب يف الفقه اإلسالمي والقانون الدولي، د. خالد 

 .اإلرهاب الدولي وفقًا لقواعد القانون الدولي العام، د. نبيل حلمي 

 .احملكمة اجلنائية الدولية. سعيد عبداللطيف 

 .السري الكبري والصغري للشيباني 

 .أبواب اجلنايات واحلدود والقصاص يف كتب املذاهب الفقهية األربعة 

 قائمة الكتب املطلوبة: .72
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 :(وغريها والتقارير الدورياتى باقتنائها ). الكتب واملراجع املوص4 

 

 :مواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريهاواإللكرتونية  املواد. 4

 

 :واللوائح املهنية األسطوانات املدجمة، واملعايريو ياتمواد تعليمية أخرى مول الربجم. أي 3

 

 

 :املطلوبةو. املرافق 

ة واملختربات )أي عدد املقاعد داخل 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 ض البيانات. مصادر احلاسب اآللي )أدوات عر4

 

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذاحلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة،  مول: مصادر أخرى )حددها-4

 

 يم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق

 

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

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

 إجراءات تطوير التدريس :-4

إجراءات التحقق من معايري إرباز الطالب ) مول: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني -3

 مع ياقم تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلني، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات 

 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:-2

 

 ______________________________________________________:أستاذ املقرر سما
 

 ___________لتقرير: تاريخ استكمال ا  _______________________________________التوقيع: 
 

 _________________________________________اسم أستاذ اخلربة امليدانية: 
 

 _________________________________________: منسق الربنامجاسم 

 _____________ستالم: االتاريخ  _______________________________________التوقيع: 
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 ر دراسي: توصيف مقر2مرفق رقم 

 

 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية

 اهليلة الوينية للتقويم واالعتماد األكاديي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف مقرر 

 

 اجلرائم املعلوماتية
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 

 

 7341  :تاريخ التقرير :  رى جامعة أم الق                                                       ة. اسم املؤسسة التعليمي7

              

 : كلية الدراسات القضائية واألنظمة/ قسم األنظمةالقسم /. الكلية4

 أ(التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 2224333اجلرائم املعلوماتية . اسم ورمز املقرر الدراسي: 7 .724

 4. عدد الساعات املعتمدة: 4 .723

 : ماجستري النظام اجلنائيالذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي (ربامجأو ال). الربنامج 4 .722

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

 

 حسب اجلدول الدراسي. اسم عضو هيلة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي: 3 .723

 املستوى الوانييعطى فيه املقرر الدراسي:  . السنة أو املستوى األكاديي الذي2 .721

 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:3 .721

 ال يوجدهذا املقرر )إن وجدت(: املتزامنة مع . املتطلبات 1 .729

 املقر الرئيس . موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: 1 .772

 )اخرت كل ما ينطبق(: . منط الدراسة املتبع9

   النسبة؟                                                          قاعات احملاضرات التقليدية  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن يريق اإلنرتنتمدمج )تعليم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                 التعلم اإللكرتوني       ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 املراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أخرى   ه.     

 

 تعليقات:
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 :ب( األهداف

 هدف املقرر الرئيس ؟ .2

 إلمام الدارس بماهية الجريمة اإللكترونية ، خصائصها  . -

 أنواع الجريمة اإللكترونية وأركانها  .فحص  -

 مستجدات الجريمة اإللكترونية  .الوقوف على  -

 ة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي  .جريمة االلكترونيللالدارس تحليل  -

 الجهات المختصة بالضبط الجنائي واإلداري والتحقيق والقضاء في الجريمة االلكترونية  .دراسة  -

 العقوبات المقررة شرًعا ونظاًما على مراكب الجريمة االلكترونية.تحليل  -

ر الدراسي . )مول االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات املقر بإجياز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وقحسني  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 

 عام للمقرر:توصيف 

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا:-7

ساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التدريس 

 األسبوع األول: 

  نشأتها وتطورها  –ماهية اجلرمية االلكرتونية : تعريفها 

   أهميتها –خصائصها 

7 4 

 األسبوع الثاني:  

 التكييف القانوني للجرمية االلكرتونية 

7 4 

 الثالث والرابع: األسبوعان

 أنواع اجلرمية االلكرتونية 

4 3 

 األسبوعان اخلامس والسادس:  

 أركان اجلرمية االلكرتونية 

4 3 

 4 7  األسبوع السابع:  
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 بني اجلرمية االلكرتونية واجلرمية التقليدية 

 األسبوعان الثامن والتاسع:

 اجلرمية االلكرتونية يف  اإلطار الدولي واإلقليمي 

4 3 

 سبوعان العاشر واحلادي عشر:األ

  اجلرمية االلكرتونية ونظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية

 السعودي.

4 3 

 األسبوع الثاني عشر:

  اجلهة املتخصصة بالضبط اجلنائي والتحقيق يف اجلرمية

 االلكرتونية

7 4 

 األسبوعان الثالث عشر والرابع عشر: 

 ة االلكرتونيةاجلهة القضائية املتخصصة بالفصل يف اجلرمي 

4 3 

  :والسادس عشر األسبوعان اخلامس عشر

 العقوبات املقررة يف نظام مكافحة اجلرمية االلكرتونية 

4 3 

 44 73 اإلمجالي

 

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

 درويف حماضرات 

 إضافية

 اجملموع أخرى العملي معامل

 44  1   43 ريسساعات التد

 44  1   43 معتمدةساعات 

 

 خالل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية )خاصة(. ساعات تعلم 4

 

 ها:تدريس اسرتاتيجياتوقياسها ير  واتساقها مع إليار الويين للمؤهالت للمقرر وفقًا ل. خمرجات التعلم 3
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 .اإليار الويين للمؤهالتة يف اخلمسة الواردجماالت خمرجات التعلم مدد اجلدول التالي 

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

 .الشرح أسفل اجلدول(

 .أمولةومع خمرجات التعلم املالقيايف ير  اليت تناسب و تتسق مع ضع اسرتاتيجيات التدريس  : انيًا

أن تتسق خمرجات تعلم بدقة، وجيب خمرجات التعلم وتقويم  اليت تساعد على قيايفناسبة املقيايف ضع ير  ال : الوًا

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

 .ت التعلممن جماال يتطلب من كل مقرر أن يتضمن خمرجات تعلم من كل جمال

 ير  القيايف تدريس املقرر اسرتاتيجيات لمؤهالتوفقًا لإليار الويين ل خمرجات التعلم م

 املعرفة 1

األحكام الفقهية اخلاصة ملل الداريف           - 1-1

 .باجلرائم املعلوماتية

 األحكامأبرز على  أن يتعرف الباحث -

 اخلاصة باجلرية املعلوماتية النظامية

 احملاضرة.          -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب. -

  التعليم اجلماعي والتعاوني. -

 االختبارات التحريرية -

 األسللة 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.
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 حق التقاضي يف اجلرمية املعلوماتية.مهارات  - 2-2

 .أحكام التقاضيالقدرة على التفكري وحتليل  -

 القدرة على النقد، واالستدالل املنطقي. -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

التعليم اجلماعي  -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 ؤولية سقحمل املالعالقات الشخصية ومهارات  3

 رائم املعلوماتية.حيكم ويدير شؤون منازعات اجل - 3-1

 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.  -

ماعي التعليم اجل  -

 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 . -

 ل األسباب اليت بنيت عليها األحكام.يعلل وحيل -

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  -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

متابعة مشاركات  -

الطلبة من خالل 

ليت تقدمها اخلدمات ا

 شبكة االنرتنت.

استخدام الربيد  -

االلكرتوني إلرسال حل 

 .الواجبات للمدرس

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

القضايا  - استخدام أسلوب - إدارة قضايا اجلرائم املعلوماتية. - 4-2
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التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

 العملية.

 حركية -هارات النفسامل 5

ا املتعلقة باجلرمية يشرح وحيلل القضاي - 5-1

 املعلوماتية.

تقييم األدلة على كيفية حل املنازعات املتعلقة  -

 باجلرمية املعلوماتية.

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب   -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

 

والرتافع يف كل ما خيص اجلرمية  التحدث - 5-2

ع مؤثرة م شرعية ونظامية بلغةاملعلوماتية 

 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 

 اضرات.احمل

التعلم التعاوني  -

 الصفي.

التعلم التعاوني غري  -

 الصفي

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب  -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

 

  
 

 خالل الفصل الدراسي:قيايف ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

كتابة مقال، اختبار، مشروع لماعي، موال: ) القيايف ةمهم التقويم

 خل(، خطابة، تقديم شفهي، إاراختب

األسبوع 

 احملدد له

نسبته من التقويم 

 النهائي

7   
 

  

4  

 

  

4  

 

  

3  
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2  

 

  

 :همدعماالرشاد األكاديي للطالب ود. 

 اخلاي لكل يالبلالستشارات واإلرشاد األكاديي وياقم التدريس أعضاء هيلة التدريس ترتيبات إتاحة  -7

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيلة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.   ر الوقتاقدمذكر ا)

 . مصادر التعّلمـه

 :الكتب املقررة املطلوبة

 الحماية القانونية للملكية الفكرية في مجال الحاسب اآللي واالنترنت ، محمد عبد الرحيم الديب  . -

 مد حسام محمود لطفي  .الحماية القانونية لبرامج الحاسب االلكتروني ، مح -

 القانون الدولي الخاص النوعي ) االلكتروني ، السياحي ، البيئي ( ، أحمد عبد الكريم سالمة  . -

 أحكام التعامالت اإللكترونية لعبد الرحمن السند. -

 قائمة الكتب املطلوبة: .73

 

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

 :مواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريهاواإللكرتونية  اداملو. 4

 :واللوائح املهنية األسطوانات املدجمة، واملعايريو ياتمواد تعليمية أخرى مول الربجم. أي 3

 

 :املطلوبةو. املرافق 

ات )أي عدد املقاعد داخل ة واملختربيدراسالقاعات 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 خاصة،  مول: در أخرى )حددهامصا-4

 

 يم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق

 

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

 أو القسم: يم عملية التدريس من قبل األستاذواسرتاتيجيات أخرى لتق. 4
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 إجراءات تطوير التدريس :-4

إجراءات التحقق من معايري إرباز الطالب ) مول: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني -3

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع ياقم تدريس من مؤسسة أخرى(:

 

 لمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:صف إجراءات التخطيط ل-2

 

 

 ______________________________________________________:أستاذ املقرر سما

 

 

 ___________تاريخ استكمال التقرير:   _______________________________________التوقيع: 

 

 

 _________________________________________اسم أستاذ اخلربة امليدانية: 

 

 _________________________________________: منسق الربنامجاسم 

 

 _____________ستالم: االتاريخ  _______________________________________التوقيع: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 

 

 : توصيف مقرر دراسي2مرفق رقم 

 

 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية

 اهليلة الوينية للتقويم واالعتماد األكاديي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف مقرر 

 
 املنازعات اإلدارية
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 

       7341  :تاريخ التقرير :  جامعة أم القرى                                                        ة. اسم املؤسسة التعليمي7

   

 : كلية الدراسات القضائية واألنظمة/ قسم األنظمةالقسم /. الكلية4

 أ(التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 2224332املنازعات اإلدارية . اسم ورمز املقرر الدراسي: 7 .777

 4. عدد الساعات املعتمدة: 4 .774

 النظام اجلنائي : ماجستريالذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي (أو الربامج). الربنامج 4 .774

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

 

 حسب اجلدول الدراسي. اسم عضو هيلة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي: 3 .773

 املستوى الواني. السنة أو املستوى األكاديي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 2 .772

 ال يوجد املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:. 3 .773

 

 ال يوجدهذا املقرر )إن وجدت(: املتزامنة مع . املتطلبات 1 .771

 املقر الرئيس . موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: 1 .771

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:9

   النسبة؟                                                          ات التقليدية قاعات احملاضر أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن يريق اإلنرتنتمدمج )تعليم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكرتوني        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 املراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أخرى   ه.     

 قات:تعلي
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 :ب( األهداف

 هدف املقرر الرئيس ؟ .3

 .بيان األسس العامة لوالية املظامل يف النظام اإلسالمي 

 .)رسم هيكلة ديون املظامل يف اململكة )القضاء اإلداري السعودي 

 .دراسة مبدأ املشروعية والنظريات املتفرعة عنه 

 ث اسباب الدعوى، وطرق رفعها والفصل فيها.املام الطالب بالدعاوي اإلدارية يف النظام السعودي من حي 

 .)املام الطالب بالتطبيقات القضائية الصادرة عن ديوان املظامل ) احملاكم اإلدارية 

املقرر الدراسي . )مول االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات  بإجياز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وقحسني  اذكر-4

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

 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 

 األسبوع األول: 

 .تنظيم ديوان املظامل يف اململكة واختصاصاته 

  .األسس العامة لقضاء املظامل يف النظام اإلسالمي 

7 4 

 األسبوع الثاني :

  مبدأ مشروعية ، مدلول املبدأ ، مصادره ، نطاقه ، جزاء

 خمالفته.

 .النظريات املوازية ملبدأ املشروعية 

 ة ، نظرية أعمال السيادة.نظرية السلطة التقديري 

7 4 

 األسبوع الثالث:

  .تصنيف الدعاوي واملنازعات اإلدارية 

7 4 
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  معايري توزيع االختصاص بني القضاء العادي وجهة

 القضاء اإلداري ) ديوان املظامل (.

 .طبيعة الدعوى اإلدارية وخصائصها 

 األسبوع الرابع:

 : دعوى إلغاء القرارات اإلدارية 

 لية لقبول دعوى اإللغاء.الشروط الشك 

  الشروط املتعلقة برافع الدعوى ، الشروط املتعلقة بالقرار

 اإلداري املطعون فيه ، الشروط املتعلقة مبحل الدعوى.

  اإلجراءات السابقة على إقامة الدعوى ) التظلم اإلداري 

7 4 

 األسبوع اخلامس: 

  أسباب إلغاء القرارات اإلدارية 

 يب ختلف الشكل واالجراءات عيب عدم االختصاص ، ع

اجلوهرية ، خمالفة األنظمة أو اخلطأ يف تطبيقها أو 

 تأويلها ، عيب إساءة استعمال السلطة.

7 4 

 األسبوع السادس : 

 أثر رفع دعوى اإللغاء على القرار اإلداري املطعون فيه 

7 4 

 األسبوع السابع:

  القاعدة العامة واالستثناء ، شروط وجود أسباب حديثة ،

 شرط الضرر ، احلكم بوقف التنفيذ وآثاره 

  .شكلية اإلجراءات وحتريك الدعوى 

7 4 

 األسبوع الثامن: 

 : دعوى التعويض 

  ، تطور املسؤولية اإلدارية ، ونطاقها ، املسؤولية بغري خطأ

طبيعة دعوى التعويض وإجراءات رفعها ، احلكم يف 

7 4 
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 الدعوى

 األسبوع التاسع: 

  والتعويض املعنويالتعويض املادي 

7 4 

 األسبوع العاشر:

 دعاوي العقود اإلدارية 

  حصر صفة العقود اإلدارية ، نطاق والية ديوان املظامل

 بنظر املنازعة الناشئة عن العقود اإلدارية

  الدعاوى الناشئة عن سلطات اإلدارة الواسعة يف جمال

 العقود اإلدارية

7 4 

 األسبوع احلادي عشر: 

 ئة عن سلطة اإلدارة يف توقيع اجلزاءات ، الدعاوى الناش

الدعاوى الناشئة عن سلطة اإلدارة يف تعديل وإنهاء العقد 

اإلداري ، دعاوى التعويض عن اختالل التوازن املالي 

 للعقد

7 4 

 األسبوع الثاني عشر: 

  دعوى التأديب ) تعدد السلطات املختصة بتوقيع اجلزاء

وان املظامل يف واختصاص ديوان املظامل ، سلطات دي

احملاكمة التأديبية والرقابة القضائية على قرارات 

 اجلزاء.

7 4 

 األسبوعان الثالث عشر والرابع عشر: 

  اجراءات الدعوى اإلدارية والفصل فيها أمام ديوان املظامل

 وفق نظام املرافعات أمام الديوان

4 3 

 األسبوعان اخلامس عشر والسادس عشر : 

 .تطبيقات قضائية 

4 3 
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 44 73 اإلمجالي

 

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

 درويف حماضرات 

 إضافية

 اجملموع أخرى العملي معامل

 44  1   43 ساعات التدريس

 44  1   43 معتمدةساعات 

 

 خالل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية )خاصة(. ساعات تعلم 4

 

 ها:تدريس اسرتاتيجياتوقياسها ير  واتساقها مع إليار الويين للمؤهالت للمقرر وفقًا لرجات التعلم . خم3

 .اإليار الويين للمؤهالتاخلمسة الواردة يف جماالت خمرجات التعلم مدد اجلدول التالي 

نظر إىل ا)املناسبة ت التعلم يف جماالحسب املطلوب لمقرر تكون قابلة للقيايف لقم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم : أواًل

 .الشرح أسفل اجلدول(

 .أمولةومع خمرجات التعلم املالقيايف ير  اليت تناسب و تتسق مع ضع اسرتاتيجيات التدريس  : انيًا

أن تتسق خمرجات تعلم بدقة، وجيب خمرجات التعلم وتقويم  اليت تساعد على قيايفناسبة املقيايف ضع ير  ال : الوًا

، مع مالحظة أنه ال لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواسرتاتيجيات تدريسقياسها دفة وير  املقرر املسته

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

 ير  القيايف تدريس املقرر اسرتاتيجيات لمؤهالتوفقًا لإليار الويين ل خمرجات التعلم م

 املعرفة 1

يلخص األحكام الفقهية ملل الداريف           - 1-1

 .باملنازعات اإلداريةاخلاصة 

حلل أبرز الطر  النظامية  أن يستخدم الباحث -

  .املنازعات اإلدارية

 احملاضرة.          -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب. -

  التعليم اجلماعي والتعاوني. -
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 تحريريةاالختبارات ال -

 األسللة 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  -

 التعاوني.و

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 حق التقاضي للحجز القضائي.مهارات  - 2-2

 أحكام التقاضي.القدرة على التفكري وحتليل  -

 القدرة على النقد، واالستدالل املنطقي. -

 احملاضرة. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

 استخدام أسلوب.  -

 التعليم اجلماعي -

 والتعاوني.

االختبارات  -

 التحريرية

األسئلة  -

 الشفوية.

القضايا  -

 العملية.

 ؤولية سقحمل املالعالقات الشخصية ومهارات  3

 حيكم ويدير شؤون املنازعات اإلدارية. - 3-1

 مهارة احلوار وتداول الرأي.يكتسب   -

العمل يف جمموعات، والقدرة على يستطيع  -

 التناغم اإلجيابي مع اآلخرين.

 ين اآلراء والدفاع املنطقي والسليم عنها.تبي  -

 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

-  

  تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

 االستماع والتواصل.  - 4-1

 يشرح القضايا بشكٍل منطقي . -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

األسئلة  -

 الشفوية.
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 يعلل وحيلل األسباب اليت بنيت عليها األحكام. -

يستطيع استخدام شبكة اإلنرتنت للتوصل إىل  -

 كل ما هو جديد يف ختصصه.

 ل القضايا.يقدم األدلة املنطقية على كيفية ح -

 

 استخدام أسلوب  -

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

متابعة مشاركات  -

الطلبة من خالل 

اخلدمات اليت تقدمها 

 شبكة االنرتنت.

استخدام الربيد  -

االلكرتوني إلرسال حل 

 .الواجبات للمدرس

القضايا  -

 العملية.

 استخدام أسلوب - عات اإلدارية.إدارة املناز - 4-2

التعليم اجلماعي 

 والتعاوني.

القضايا  -

 العملية.

 حركية -هارات النفسامل 5

 يشرح وحيلل القضايا املختصة املنازعات اإلدارية. - 5-1

 يقيم األدلة على كيفية حل املنازعات اإلدارية. -

 احلوار واملناقشة. -

 العصف الذهين.  -

استخدام أسلوب   -

ي التعليم اجلماع

 والتعاوني.

 

والرتافع يف كل ما خيص املنازعات  التحدث - 5-2

مؤثرة مع استعمال  شرعية ونظامية بلغةاإلدارية 

 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  ظيفتو -

 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 
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 والتعاوني.

  
 

 خالل الفصل الدراسي:الطالب  قيايف ما اكتسبهجدول مهام  -5

كتابة مقال، اختبار، مشروع لماعي، موال: ) القيايف ةمهم التقويم

 خل(، خطابة، تقديم شفهي، إاختبار

األسبوع 

 احملدد له

نسبته من التقويم 

 النهائي

7   
 

  

4  

 

  

4  

 

  

3  

 

  

2  

 

  

 :همدعماالرشاد األكاديي للطالب ود. 

 اخلاي لكل يالبلالستشارات واإلرشاد األكاديي وياقم التدريس ضاء هيلة التدريس أعترتيبات إتاحة  -7

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

 . مصادر التعّلمـه

 :الكتب املقررة املطلوبة

 هـ.6369لكة ومراحل تطوره، الرياض د. عبدالعزيز حممد الزين، ديوان املظامل يف املم 

  هـ.6369د. فهد حممد الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات اإلدارة أمام ديوان املظامل، دار النهضة العربية 

 م.6999د. خالد خليل الطاهر، القضاء اإلداري قضاء املظامل يف اململكة، عمان اإلردن 

 م.6911تطبيقاتها يف اململكة، دار النهضة العربيةد. حممد انس جعفر، والية املظامل يف اإلسالم و 

 هـ.6363د. حممد عبدالعال السناري، القرارات اإلدارية يف اململكة، معهد اإلدارة العامة الرياض ط 

  م.6992د. وهيب عباد، االلغاء اجلزئي لقرارات اإلدارية، دار النهضة العربية 

 م.6991رية، منشأة املعارفد. عبدالغين بسيوني، وقف تنفيذ القرارات اإلدا 

 .د. الديدموني مصطفى، االجراءات واألشكال يف القرار اإلداري 

 .د. حسن السيد بسيوني، دور القضاء يف املنازعة اإلدارية، عامل الكتب القاهرة 
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  م.6919د. عبداحلميد الرفاعي. القضاء اإلداري بني الشريعة والقانون، دار الفكر املعاصر 

 م .2114سى، القرارات اإلدارية وتطبيقاتها يف اململكة معهد اإلدارة العامة الرياض د. فؤاد حممد مو 

 .باب التعزير يف كتب الفقه 

 .إعالم املوقعني البن الفيم اجلوزي 

 قائمة الكتب املطلوبة: .71

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

 :ع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريهامواقواإللكرتونية  املواد. 4

 :واللوائح املهنية األسطوانات املدجمة، واملعايريو ياتمواد تعليمية أخرى مول الربجم. أي 3

 

 :املطلوبةو. املرافق 

اخل ة واملختربات )أي عدد املقاعد ديدراسالقاعات 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 خاصة،  مول: مصادر أخرى )حددها-4

 يم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق

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

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

 تطوير التدريس : إجراءات-4

إجراءات التحقق من معايري إرباز الطالب ) مول: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني -3

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع ياقم تدريس من مؤسسة أخرى(:

 عالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى ف-2

 ______________________________________________________:أستاذ املقرر سما

 ___________تاريخ استكمال التقرير:   _______________________________________التوقيع: 

 _________________________________________اسم أستاذ اخلربة امليدانية: 

 _________________________________________: منسق الربنامجاسم 

 _____________ستالم: االتاريخ  _______________________________________التوقيع: 


