
 

 

 

 

 جامعة أم القرى

 كلية الدراسات القضائية واألنظمة

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

املتطلب  نوع املقرر اسم املقرر رمز املقرر املستوى
 السابقة

 الساعات احملتسبة
 نظري( -عملي -)معتمدة 

 املستوى األول

 عملي( 1نظري, 1) -2 ال يوجد مقرر اجباري تطبيقات أصولية ومقاصدية 2-5501611
 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري نظرية العقود 2-5501612
 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري المدخل إلى السياسة الشرعية واألنظمة 2-5501613
 نظري-2 يوجدال  مقرر اجباري القضاء اإلداري 2-5501614
 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري القضاء العمالي 2-5501615
 عملي( 1نظري, 1) -2 ال يوجد مقرر اجباري المرافعات الشرعية  2-5501616
 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري أدب القضاء 2-5501617
 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري قضائيةال الفقهية قواعدال 2-5501618

 املستوى الثاين

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري قضاء التنفيذ 2-5501629
 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري القضاء التجاري 2-55016210
 عملي( 1نظري, 1) -2 ال يوجد مقرر اجباري منهج البحث والتحقيق 2-55016211
 عملي( 1نظري, 1) -2 يوجدال  مقرر اجباري اإلجراءات الجزائية 2-55016212
 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري دراسة نقدية للقوانين الوضعية 2-55016213
 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري فقه الجنايات  2-55016214
 عملي( 1نظري, 1) -2 ال يوجد مقرر اجباري اإلثبات بالقرائن المعاصرة 2-55016215
 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري الدوليالقضاء  2-55016216

 مقرر اجباري الرسالة 18-5501699
مجيع مقررات 

 الربانمج
 عملي

 
 

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

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 مقاصديةو تطبيقات أصولية  اسم املقرر:  

 5501611-2 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمةالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 5501611-2  مقاصدية.و تطبيقات أصولية . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 الدراسات القضائية –املاجستري  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .3

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

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

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

 %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .د
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه
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 تعليقات:

 

 
 األهداف .ب

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 اإلملام ابلقواعد األصولية واملقاصدية ابعتبارمها آلة للفهم واالستنباط. -1
 الوقوف على مآخذ الفقهاء وطرقهم يف االحتجاج واالستنباط ومراعاة املقاصد الشرعية.  -2
 تنمية ملكة التأصيل واالستنباط لألحكام الشرعية من مصادرها بواسطة القواعد األصولية. -3
  الفهم الصحيح لنصوص الشرع ابالستناد إىل قواعد األصول واملقاصد. -4

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

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

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

يتناول هذا املقرر معرفة جهود العلماء يف خدمة القواعد األصولية املقاصدية من حيث التأصيل، مث التطبيق للقواعد على آايت وأحاديث  -
 الفقه املختلفة.األحكام يف أبواب 

كل   مث توزيعها على الطالب حبيث يستقلمجلة من اآلايت واألحاديث املندرجة حتت أبواب فقهية اختيار أستاذ املقرر وذلك من خالل  -
 طالب بتطبيق تلك القواعد عليها الستخراج الثمرة املرجوة منها، مستعيًنا على ذلك بكتب تفسري آايت األحكام وشروح أحاديث األحكام
وكتب أصول الفقه وختريج الفروع على األصول والدراسات التطبيقية املعاصرة، مث يقدم كل طالب تقريرًا عن النصوص اليت كلف بدراستها 

 يف قاعة الدرس مع زمالئه إبشراف أستاذ املقرر.
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

التعريف ابلقواعد األصولية )حقيقتها وموضوعها وفائدهتا وأصوهلا ومدارسها وأقسامها  -1
 وتطورها ومصادرها ومناهج مؤلفيها .. (.

2 4 

 4 2 تطبيق القواعد األصولية واملقاصدية على مجلة من آايت وأحاديث كتاب الطهارة -2
 4 2 واملقاصدية على مجلة من آايت وأحاديث كتاب الصالة والزكاةتطبيق القواعد األصولية  -3
 4 2 تطبيق القواعد األصولية واملقاصدية على مجلة من آايت وأحاديث كتاب الصيام واحلج -4
 4 2 تطبيق القواعد األصولية واملقاصدية على مجلة من آايت وأحاديث كتاب البيوع -5
واملقاصدية على مجلة من آايت وأحاديث كتاب اجلناايت تطبيق القواعد األصولية  -6

 واحلدود
2 4 

تطبيق القواعد األصولية واملقاصدية على مجلة من آايت وأحاديث كتاب األقضية  -7
 واألحكام

2 4 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 التدريس الفعليةساعات 
 28     28 الساعات املعتمدة

 

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

 

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

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

 ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه 
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

 احملاضرة. • يتعلق هباالتعريف ابلقواعد األصولية وما  • 1-1
 احلوار واملناقشة. •
 العصف الذهين.  •
استخدام أسلوب التعليم  •

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب •

االختبارات  •
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. •
 القضااي العملية. •

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

1-3    
 املهارات املعرفية 2

2-1 
املناقشات واألسئلة الشفهية وإعداد استمارة ملتابعة تقدم  ❖

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

 واحباث ) سواًء مجاعية أو فردية (.
 

  

2-2    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

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

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب •

االختبارات  •
 التحريرية

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

 واجلماعية.
عمليات تقومي  •

 األقران.
منتدايت النقاش،  •

 واملقابالت.
3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 بنهاية تدريس املقرر ينبغي أن يكون الطالب قادرا على أن: 4-1

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

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

(blackboard.) 
 

 احلوار واملناقشة. •
 العصف الذهين.  •
استخدام أسلوابلتعليم  •

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب •
 والتقارير البحوث التطبيقية •

االختبارات  •
 التحريرية

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

 واجلماعية.
عمليات تقومي  •

 األقران.
منتدايت النقاش،  •

 واملقابالت.
4-2    

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

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

 

 احملاضرات. •
 .متثيل األدوار بني الطالب •

 

التمرينات   •
 العملية.

االختبارات  •
 الشفوية.

االختبارات  •
 التحريرية.

 املالحظة املباشرة. •
5-2    

 
 

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

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 20 السابع االختبار النصفي 1
 20 طوال الفصل الواجبات والتكليفات 2
 60 األخري االختبار النهائي 3
4    
5    
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

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

 

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

  التطبيق للقواعد األصولية واملقاصدية يكون على آايت أو أحاديث من أبواب فقهية خمتلفة خيتارها أستاذ املقرر من املراجع
 التالية:

 أواًل: آايت األحكام:

 أحكام القرآن للجصاص. -1
 اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب. -2

 اثنًيا: أحاديث األحكام:

 املقدسيعمدة األحكام لعبد الغين  -1
 احملرر البن عبد اهلادي -2
 بلوغ املرام البن حجر العسقالين -3

 

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

 كتب التفسري املعنية ابجلانب األصويل الفقهي، مثل: تيسري البيان للموزعي، واجلامع للقرطيب وغريمها.  -أ

 الم البن امللقن وفتح الباري وغريها.مثل: املنتقى للباجي، وإحكام األحكام واإلع شروحات احلديث، -ب
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 أصول الفقه األصيلة. مسائل كتب  -ج

 وغريمها. كتب ختريج الفروع على األصول، مثل: مفتاح الوصول للتلمساين، وختريج الفروع على األصول للزجناين  -د

 الدراسات املعاصرة يف التعقيد األصويل والتطبيق، ومن هذه الدراسات: -هـ

 التقعيد األصويل/ د. أمين بن عبد احلميد البداريننظرية  -1

 االجتهاد األصويل دراسة يف املفهوم واملنهج/ د. حممد بن أمحد سيد أوبك -2

 علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية واألصولية واملقاصدية/ د. نور الدين بن خمتار  -3

 صفوان بن عدانن داوودي قواعد أصول الفقه وتطبيقاهتا/ د. -4

 القواعد األصولية اليت تبىن عليها مثرة عملية/ أمحد بن حممد الصادق النجار -5

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

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

 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. 3

 امللتقيات العلمية مثل: ملتقى أهل احلديث، والشبكة الفقهية واأللوكة

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

 املوسوعة الفقهية •
 األصولية والفقهيةمعلمة زايد للقواعد  •
 املكتبة الشاملة •

 
 املرافق املطلوبة .و

بني  متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 
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 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 احلد األقصى لكل شعبة.مقعد  30قاعة مزود ة بعدد 

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

 قاعات دراسية. .1

 املكتبة . .2

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

 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .3

 بروجكتور. .1

 حاسب آيل. .2

 سبورة ذكية. .3
 

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

 استبياانت تقومي  الطالب للمقرر:

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

 هيئة التدريس أو املوقع االلكرتوين للكلية.

 التقييم الداخلي للمقرر:
ض أن يقيَّم الزمالء يف القسم أداء عضو تتم عملية التقييم هذه إما عن طريق أستاذة املادة أو عن طريق القسم العلمي، حيث يفرت   .ش

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

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

 إجراءات تطوير التدريس: .ض

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .1

 تشجيع عمليات التعلم الذايت. .2

 خلارجية. تشجيع القراءات ا .3

 تشجيع الطالب علي املناقشة اجلماعية. .4

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

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

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

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .3

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

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

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات .2
 

 

 احلمراينأنور بن حسني د. اسم منسق الربانمج:

 1440-3-13 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 .نظرية العقود اسم املقرر:  

 5501612-2 رمز املقرر:  
 

 

 

 

 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

73 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 .قسم الدراسات القضائية -                                          .كلية الدراسات القضائية واألنظمة :القسم -لكليةا

 ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي  .ت
 5501612-2.   نظرية العقود. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .8
 .ساعتان أسبوعياً . عدد الساعات املعتمدة: 2 .9

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

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

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

 %100 النسبة: نعم     التقليديةقاعات احملاضرات  .و
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ز
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ط
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ي
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 تعليقات:

 األهداف .ث
 ما هدف المقرر الرئيس؟ -1 .1
 .اإلسالميلعقد في الفقه معرفة أحكام ا .1
 معرفة األحكام المتعلقة بموضوع واحد في كثير من العقود . .2
 .تى يعرف حكم ما يستجد من العقودحعند الطالب تنمية الملكة الفقهية  .3
 .ودراسة نماذج منها ،التعرف على صيغ العقود المعاصرة .4

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

وإتاحة الفرصة  – Blackboardإدراج المادة التعليمية على الموقع االلكتروني للجامعة  .1
 للتعلم الذاتي.

 والعلمي. ،تحديث موضوعات المقرر بما يتوافق مع التطور التقني .2
 توظيف مواقع االنترنت المتخصصة، والمكتبة االلكترونية في تحسين المقرر الدراسي. .3
 التي يتم تدريسها في الجانب العملي.  متابعة الحداثة في البرامج .4
 متابعة المؤتمرات العلمية، وورش العمل المتخصصة.  .5

 التوافق مع ما تقدمه المؤسسات التعليمية المماثلة. .6
 دليل الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  .ح

 وصف عام للمقرر:
فقه فإتقان أسس وأصول  الدراسات القضائية، وخاصة في )فقه العقود(يرتكز المقرر على بيان 

، ويؤدي إلى إتقان عمل البحوث والرسائل الحكم في مسائل المعامالت المالية المعاصرة؛ يسهل العقود

 .مجال العقود الماليةالعلمية في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .6
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
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 ساعتان 1 .وبيان أركانه ،عريف العقدمقدمة عن ت  .1

 ساعتان 1 .الشروط في العقود  .2

 ساعتان 1 . الشرط الجزائي .3

 ساعتان 1 والمناقصات. ،عقود التوريد .4

 ساعتان 1 الرضا في العقود.  .5

 ساعتان 1 صيغ العقود.  .6

 ساعتان 1 مفوتات فسخ العقد.  .7

 ساعتان 1 قواعد في العقود.  .8

 ساعتان 1 وصوره المعاصرة. ،القبض في العقود  .9

 ساعتان 1 .الشيوع في العقود، مقتضى العقد، اللزوم في العقود .10

 ساعتان 1 الظروف الطارئة.، العذر في العقود، العقود المركبة  .11

 ساعتان 1 . الصورية في العقود، أسباب انحالل العقود .12

دراسة تطبيقية في كتابة العقود وصياغتها مع إعداد نموذج  .13
 . عقدين على أقل تقديرعن شرعي لعقود مختلفة 

 ساعتان 1

 ساعتان 1 مراجعة. .14

 
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .7
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

ــــــــــــــــــــــــــ 28 ساعات التدريس الفعلية

 ــــ

ـــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ

 ــــــــــــ

ــــــــــــــــ

 ــــــــــ

28 

ــــــــــــــــــــــــــ 28 الساعات املعتمدة

 ــــ

ـــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ

 ــــــــــــ

ــــــــــــــــ

 ـــــــــ

28 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

76 

 

2 

 

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

 

 

 واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .9

جيب أن تتوافق خمرجات تعلم املقرر مع أساليب التقومي واسرتاتيجيات التدريس، وتعمل مجيعها معًا بصفتها وحدة 
متناسقة تعكس انسجامًا بني تعلم الطلبة، وتقوميهم، وتدريسهم، وتقدم متطلبات املؤهالت الوطنية مخسة جماالت للتعلم، 

خاصة ابملقرر الدراسي، وينبغي عادًة أال تكون خمرجات تعلم املقرر أكثر من مثانية، حيث تتوافق وتتطلب خمرجات تعلم 
هذه املخرجات مع واحد أو أكثر من جماالت لتعلم اخلمس، ويكون لدى بعض املقررات الدراسية خمرجات تعلم خاصة 

ها مع خمرجات تعلم الربانمج، كما حتدد مصفوفة بربانمج واحد أو أكثر مدجمة مع خمرجات تعلم املقرر؛ لتعكس مدى توافق
  خمرجات تعلم الربانمج املخرجات املدجمة يف املقررات.

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

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

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

   .وبيان أركانه ،تعريف العقد- 1-1

  .الشرط الجزائي، والشروط في العقودبيان -

، وبيااان  والمناقصااات ،عقااود التورياادإيضاااح -
 .الرضا في العقود

 .صيغ العقوداإللمام ب-

 .وصوره المعاصرة ،القبض في العقودحكم -

، مقتضاااى العقاااد، اللااازوم فاااي العقاااودإيضااااح -

 المحاضرة. •

 الحوار والمناقشة. •

 العصف الذهني.  •

استتتتتتتتخدام  ستتتتتتتلوب  •
التعلتتتتتتتيم الجمتتتتتتتاعي 

 والتعاوني.

المنتتتتتتتتتاظرات بتتتتتتتتتين  •

االختبتتتتتتتتتتتارات  •
 التحريرية

األستتتتتتتتتتتتتتتتتتئلة  •
 الشفوية.

القضتتتتتتتتتتتتتتتتتتايا  •
 العملية.

 ملفات اإلنجاز. •
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 .الشيوع في العقود

، العااااذر فااااي العقااااود، العقااااود المركبااااةبيااااان -
 .الظروف الطارئة

  .الصورية في العقود، أسباب انحالل العقود-
 

 

 

 الطالب

 

العتتتتتتتتتتتتتتترو   •
الفرديتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 والجماعية.

عمليتتات تقتتويم  •
 األقران.

منتتتتتتتتتتتتتتتتتتديات  •
النقتتتتتتتتتتتتتتتتاش، 
 والمقابالت.

 املهارات املعرفية 2
2-1 

المناقشات واالسئلة الشفهية واعداد استمماة  لمماعةتة دمتد   ❖
 الطالب في الممرة.

الممتتت ال المنتتت اني  تتتت اتتت ا االامرتتتاةات الم راراتتتة  عمتتتد  ❖
 اامراةات أعماا السنة ا ا الفصل الدةاسي (.

المم ال  النهائي  ت ا ا االامراة النهائي واجرات  نزليتة  ❖
 .واع اث   س اًء جماعية أو فردية (

 المحاضرة. •

 الحوار والمناقشة. •

 العصف الذهني.  •

استتتتتتتتخدام  ستتتتتتتلوب  •
التعلتتتتتتتيم الجمتتتتتتتاعي 

 والتعاوني.

المنتتتتتتتتتاظرات بتتتتتتتتتين  •

 الطالب

 

االختبتتتتتتتتتتتارات  •

 التحريرية

األستتتتتتتتتتتتتتتتتتئلة  •
 الشفوية.

القضتتتتتتتتتتتتتتتتتتايا  •
 العملية.

 ملفات اإلنجاز. •

العتتتتتتتتتتتتتتترو   •
الفرديتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 والجماعية.

عمليتتات تقتتويم  •
 األقران.

منتتتتتتتتتتتتتتتتتتديات  •
النقتتتتتتتتتتتتتتتتاش، 
 والمقابالت.

 املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل  3
الموائماااة باااين الجاناااب النظاااري والجاناااب العملاااي  3-1

 .لمفردات المقرر

 المحاضرة. •

 الحوار والمناقشة. •

 العصف الذهني.  •

استتتتتتتتخدام  ستتتتتتتلوب  •
التعلتتتتتتتيم الجمتتتتتتتاعي 

 والتعاوني.

المنتتتتتتتتتاظرات بتتتتتتتتتين  •

 الطالب
 

االختبتتتتتتتتتتتارات  •
 التحريرية

األستتتتتتتتتتتتتتتتتتئلة  •
 الشفوية.

القضتتتتتتتتتتتتتتتتتتايا  •
 العملية.

 ملفات اإلنجاز. •

العتتتتتتتتتتتتتتترو   •
الفرديتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 والجماعية.

عمليتتات تقتتويم  •
 األقران.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
منتتتتديات النقتتتاش، 

 والمقابالت.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
بنهايتتة تتتدريم المقتترر ينبيتتي  ن يكتتون الطالتتب قتتادرا  4-1

 :على  ن

 .يتقن مبادئ االتصال الشفهي والكتابي .1
الكترونيتتتة، ومواقتتتع يستتتتخدم مصتتتادر تعلتتتم  .2

 .تعليمية على االنترنت ذات الصلة بالمقرر
 .يتواصل مع زمالئه ويحترم الر ي اآلخر .3

  .االستماع والتواصل .4
استتتتالم الواجبتتتات علتتتى نظتتتام إدارة التعلتتتيم  .5

(blackboard.) 

 إدارة الجلسات التحكيمية. .6

 الحوار والمناقشة. •

 العصف الذهني.  •

استتتتتتتتخدام  ستتتتتتتلوب  •
الجمتتتتتتتاعي التعلتتتتتتتيم 
 والتعاوني.

المنتتتتتتتتتاظرات بتتتتتتتتتين  •
 الطالب

 البحوث التطبيقية

االختبتتتتتتتتتتتارات  •
 التحريرية

األستتتتتتتتتتتتتتتتتتئلة  •

 الشفوية.

القضتتتتتتتتتتتتتتتتتتايا  •
 العملية.

 ملفات اإلنجاز. •

العتتتتتتتتتتتتتتترو   •
الفرديتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 والجماعية.

عمليتتات تقتتويم  •
 األقران.

منتتتتديات النقتتتاش، 

 والمقابالت.

   (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
بنهايتتة تتتدريم المقتترر ينبيتتي  ن يكتتون الطالتتب قتتادرا  5-1

 :على  ن

 .ا ركانهبيان ، وفقه العقودتعريف  .5
بعبارات موجزة  العقودالقدرة على صياغة  .6

 .ومؤثرة في ذات الوقت
 .المعامالت المالية همية  القدرة على بيان .7

 المحاضرات. •

تمثيتتتتتتتتتتل األدوار بتتتتتتتتتتين -

 الطالب .

التمرينتتتتتتتتتتتتتات   •
 العملية.

االختبتتتتتتتتتتتارات  •
 الشفوية.

االختبتتتتتتتتتتتارات  •
 التحريرية.

المالحظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 المباشرة.

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .10

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 % 20 7 االختبار الفصلي التحرير 1

 % 10 9 االختبار الفصلي الشفوي 2
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 % 10 طول العام الواجبات والتكليفات والحضور  3

 %60 األخير االختبار النهائي  4

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 العام الدراسي.تقسيم رئيم القسم الطالب على  عضاء هيئة التدريم بالقسم في بداية  .4

 إلزام كل عضو هيئة تدريم بتقديم جدول بالساعات المكتبية وساعات اإلرشاد األكاديمي. .5
 إعالن هذه الجدول في لوحة إعالنات القسم وموقع الكلية اإللكتروني. .6

 

 مصادر التعّلم .ي
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: .1

 :املعامالتملعتربة من كل مذهب يف املراجع الفقهية ا

 .للكاساين :بدائع الصنائع .1
 .بن رشدال :بداية اجملتهد .2
 .للشافعي :ألما .3
  .بن قدامةال :املغين .4
 .يتللبهو  :كشاف القناع .5
        .البن جزى :القوانني الفقهية .6

 املراجع واملصادر املعاصرة :

  .داغي د/ علي القرة :مبدأ الرضا يف العقود .1
 .د/ حممد املختار السالمي :مفواتت فسخ العقد .2
 .للزرقا :املدخل الفقهي العام .3
 .د/عباس حسين :االشرتاط ملصلحة الغري .4
 .د/ عبدالرزاق السنهوري :مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي .5
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 .د/صاحل الغليقة :صيغ العقود .6
  .د/صاحل بن حممد السلطان :أحكام املشاع يف الفقه اإلسالمي .7
 .د عثمان فضل الرمحنحمم :أحكام الرجوع يف العقود .8
 .لعمرايند/ عبد هللا ا :العقود املركبة .9

 .د/ تيسري برو :املنفعة يف العقود .10
 .د/ انصر بن زيد بن داود :العقود املاليةنظرية الشكل يف الفقه اإلسالمي وأثرها يف  .11

 

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

 البحوث الفقهية المعاصرة.مجلة  .4
 مجلة البحوث اإلسالمية. .5
 مجلة العدل. .6

 مجلة القضائية. .7
 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: .3

http://www.nu.eg.sa/gui 

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

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 .مقعد الحد األقصى لكل شعبة (50)قاعة مزود ة بعدد          

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

 قاعات دراسية. .1
 قاعة المحكمة الصورية. .2

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .3
 ال ينطبق.

http://www.nu.eg.sa/gui
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 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .4

 بروجكتور. .1
 حاسب آلي. .2
 سبورة ذكية. .3

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

 استبيانات تقويم  الطالب للمقرر:

في تلك االستراتيجية يقوم الطالب بتقييم المقرر عن طريق استراتيجية التيذية الراجعة 
آراء الطالب  حول المقرر و مدي فعالية  سلوب التدريم ،و ،باستخدام استبيانات لمعرفة  

من الممكن طرح هذه االستبانات من خالل الموقع االلكتروني  لعضو هيئة التدريم  و 
 الموقع االلكتروني للكلية.
 التقييم الداخلي للمقرر:

يث يفتر  تتم عملية التقييم هذه إما عن طريق  ستاذة المادة  و عن طريق القسم العلمي، ح 

 ن يقيَّم الزمالء في القسم  داء عضو هيئة التدريم في تقديم المقرر و فعالية األدوات 

 .المستخدمة في تقديمه

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ف
 دورية للمقرر من قبل لجنة الخطط كما تتم عملية تقييم المقرر  يضا من خالل المراجعة ال

 الجداول في القسم فيما يعرف بسياسة تدوير المقررات.و

 إجراءات تطوير التدريس: .ق

 تشجيع استخدام التقنية الحديثة في تقديم المقرر الدراسي. (1
 تشجيع عمليات التعلم الذاتي. (2
 تشجيع القراءات الخارجية.  (3
 الجماعية.تشجيع الطالب علي المناقشة  (4

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

 هيئة التدريم داخل القسم.تبادل تصحيح المقررات بين  عضاء  (1

 تبادل تصحيح المقررات بين  عضاء هيئة التدريم من خارج الجامعة . (2

 .المقارنة بمقررات مماثلة في جامعات (3
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 صِّف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ل

المجتمع من تطورات إعادة النظر في المادة العلمية وربطها بما يستجد في  (1
وتييرات وإظهار االحتياجات إلضافات  و تييرات حسب هذه التطورات وذلك 

 بالتعاون مع  عضاء التخصص الواحد .

 .المقارنة بمقررات مماثلة في جامعات (2
 

 أنور بن حسين الحمراني .خ اسم منسق الربانمج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

   
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 نظمةواأل السياسة إىل املدخل اسم املقرر: 

 5501613-2 رمز املقرر: 

 

 

 

 

 

  



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

84 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية: اسم 1440 -3 -27اتريخ التوصيف:

 الدراسات القضائية -الدراسات القضائية واألنظمة القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 5501613-2 نظمةواأل السياسة إىل املدخل. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .15
 (2)أسبوعيًّا  ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .16
 الدراسات القضائية - ماجستري. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .17

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

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

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

 %100 نسبة:ا نعم قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  اإللكرتوينالتعليم  .ب
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .د
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه
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 تعليقات:

 

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 العمل هبا .تعريف الدارس بعلم السياسة الشرعية، وبيان أصوهلا وأدلتها وقواعدها، وجماالت  •
 وخلفائه الراشدين من بعده ابلسياسة الشرعية.  –صلى هللا عليه وسلم  –االطالع على مناذج كافية من عمل النيبِّّ  •
 التعريف ابألنظمة املرعية، وبيان ضوابطها وعالقتها ابلسياسة الشرعية، والفرق بينها وبني القوانني الوضعية. •
 العربية السعودية، واملراحل اليت مترُّ هبا.بيان كيفية سنِّّ األنظمة يف اململكة  •

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

 شبكة االنرتنت ملتابعة املستجدات على صعيد األنظمة السعودية.استخدام مصادر  •
 التواصل مع املكتبات اإللكرتونية واألكادميية للحصول على مصادر علمية جديدة للمادة. •
 مراجعة البحوث والدراسات املنشورة وغري املنشورة يف اجلامعات واجملالت والدورايت العربية واألجنبية. •
 الكرتوين للمادة.إعداد مقرر  •
 مشاركة الطالب ابستخراج التطبيقات املعاصرة جملاالت علم السياسة الشرعية من خالل مواقع االنرتنت املتخصصة. •
 تطبيق بعض اسرتاتيجيات التدريس احلديثة. •

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .د
 ة أتصياًل وتطبيًقا على قضااي معاصرةالسياسة واألنظم وصف عام للمقرر:

 

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

مذاهب العلماء يف التعريف بعلم السياسة الشرعية، وأنواعه، والفرق بينه أواًل: بيان 
 وبني الفقه.

2 4 

 4 2 اثنياً: جماالت السياسة الشرعية وشرط العمل هبا.

اثلثاً: دراسة مستفيضة لألسس الشرعية اليت تقوم عليها السياسة يف اإلسالم: )املصاحل 
 العرف (. –االستحسان  –قاعدة سد الذرائع  –املرسلة 

2 4 
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رابعاً: استعراض عدد من النماذج اليت عمل فيها الرسول صلى هللا عليه وسلم وخلفائه 
 الراشدين من بعده ابلسياسة الشرعية فيها.

2 4 

خامساً: التعريف ابألنظمة، وبيان أنواعها، وضوابطها، ومكانتها من علم السياسة 
 والفرق بينها وبني القوانني الوضعية.الشرعية، والغاية منها، 

2 4 

 2 1 سادساً: حملة موجزة عن مسألة التقنني الشرعي.

سابعاً: دراسة موجزة عن سن األنظمة يف اململكة العربية السعودية؛ من حيث املصادر 
اليت تعتمد عليها، واملبادئ اليت تقوم عليها، وسراين تطبيقها من حيث الزمان واملكان 

 ص.واألشخا
2 4 

 2 1 تطبيقات معاصرة.
 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

 ساعتان أسبوعيًّا الطالب خالل أسبوعياً:( اليت يقوم هبا الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .13

 

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

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

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

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

معرفة املصطلحات املتعلقة ابملقرر ومقوماهتا  • 1 -1
)السياسة الشرعية ـ األنظمة ـ التقنني الشرعي( 

 ويتعرف الطالب على عناصر وأسس كل منها.

احملاضرة املطورة  •
)العروض 
 التقدميية(.

تقومي بنائي ) أسئلة  *
حبوث  –شفهية 

وأوراق عمل وتقارير 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم  م

الشرعية، ويقارن بني أمثلة حيدد جماالت السياسة  •
السياسة الشرعية يف عهد الرسول صلى هللا عليه 
وسلم واخللفاء الراشدين وتطبيقات السياسة 

 الشرعية املعاصرة.
ميثل ألنظمة مستجدة، وحيلل اخلطوات املتبعة يف  •

 سنها.
 

 املناقشة. •
 العصف الذهين. •

التقنيات التعليمية استخدام 
 )الفيديو التعليمي(

.) 

تقومي هنائي ) * 
االختبارات التحريرية 

ملف إجناز  –
 الطالب (.

1- 2    
1- 3    

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

 تدريسية خمتارة.مواقف 
لطريقة التدريس مناسبة وفًقا ملواقف  خيطط •

 تدريسية خمتارة.
حيلل اإلسرتاتيجيات اليت يتبعها اآلخرون يف  •

 تدريسهم.
حيدد األسس الفلسفية والنفسية واملعرفية اليت  •

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

 يتناسب مع متغريات عناصر التدريس.سابقة مبا 

 املناقشة. •
التعلم يف جمموعات  •

صغرية )ورش عمل 
 ـ تعلم تعاوين(.

 احملاكاة. •
 التعلم القائم على املشاريع.

شفوايً  •
)مناقشة 
التقارير 

 البحثية(.
مقالياً )نقد  •

االسرتاتيجي
ات 

 التعليمية(.

2- 2    
2- 3    

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

العمل مع مجاعة ضمن فريق وتكوينعالقات إجيابية  •
 انجحة مع اآلخرين.

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

اسرتاتيجية التعلم  •
املتمركز حول 

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

بطاقة  •
مالحظة 

لتقومي 
 األداء.

تقومي  •
 األقران.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم  م

التقومي الذايت 
)التقارير 
 الذاتية(.

3- 2    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 التواصل مع املتعلمني لغوايً وجسدايً وعن بعد. • 2 -4
 استخدام وسائل االتصال التعليمي احلديثة. •

استخدام مصادر تعلم الكرتونية، ومواقع تعليمية  
 على الويب ذات الصلة ابملقرر.

استخدام الفيديو  •
 التفاعلي.

 املناقشة. •
 احملاكاة. •

 شفوايً. •
تقومي  •

التكليفات 
الفردية 

 واجلماعية.
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

للنصوص القدرة على القراءة اجلهرية الصحيحة  - 1 -5
 واستيعاب املقروء واكتشاف مكوانته واحلكم عليه

 القدرة على الكتابة الصحيحة -

 احملاضرات. •
متثيل األدوار بني  •

 الطالب.
 

 التمرينات •
 العملية.

االختبارات  •
 الشفوية.

االختبارات  •
 التحريرية.

 املالحظة املباشرة.
5- 2    

 
 الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل  .15

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %15 15– 3 التكليفات واملشاريع الفردية واجلماعية 1

 %15 10 اختبار نصفي 2

 %10 15 -1 واملشاركة الفعالةاحلضور  3

 %60 16 اختبار هنائي 4

5    
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ر
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

  التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة 
 ست ساعات أسبوعياً(.املكتبية )الساعات  -
 التواصل عرب املوقع اإللكرتوين للجامعة. -

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 الغامدي .الكتاب املقرر : املدخل لدراسة السياسة الشرعية واألنظمة املرعية لألستاذ الدكتور انصر بن حممد 

 املراجع األخرى :

 األحكام السلطانية، لإلمام املاوردي. -1
 األحكام السلطانية، لإلمام أيب يعلى.  -2
 السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، لشيخ اإلسالم ابن تيمية.  -3
 الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، لإلمام ابن القيِّم.  -4
 السياسة الشرعية، إلبراهيم دده أفندي احلنفي.  -5
 السياسة الشرعية، لعبد الوهاب خالف.  -6
 السياسة الشرعية والفقه اإلسالمي، للدكتور عبد الرمحن اتج. -7
 املدخل إىل السياسة الشرعية، للشيخ عبد العال عطوة.  -8
 مية، للدكتور أمحد الفاضلي.النظم اإلسال  -9

 أصول األحكام الشرعية، للدكتور عبد العزيز العلي النعيم.– 10
 أصول التشريع يف اململكة العربية السعودية، للدكتور عبد اجمليد احلفناوي.– 11
ونظام  األنظمة الصادرة يف اململكة العربية السعودية، ويف مقدمتها: النظام األساسي للحكم، ونظام جملس الوزراء،– 12

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

 ال يوجد
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
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  http://www.shura.gov.sa : موقع جملس الشورى على الرابط

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

 يوجد. ال •
 املرافق املطلوبة .و

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

قاعات دراسية جمهزة, وتتوافر هبا طاوالت مستديرة من أجل تفعيل عدد من طرق التدريس املناسبة, وتتوافر فيها األجهزة 
 املناسبة أدانه.

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .5

 ال ينطبق
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .6
 أجهزة كمبيوتر. -
 (.Data Showجهاز عرض البياانت ) -
 (.Over Head Projectorجهاز عرض الشفافيات ) -
 فيديو. -
 تلفزيون. -
 فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة،  .7

 بروجكتور. .1

 حاسب آيل. .2

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

 تقيس مدى رضى الطالب وقناعته أبداء املدرس، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت.ة استبان -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -
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 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ه
 التقومي الذايت. •
 لقياس التفاعل اللفظي داخل الصف. استخدام أداة •
 زايرات متبادلة بني أعضاء هيئة التدريس. •
 استطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر. •

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

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

 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم. •
 الختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى.التبادل بصورة دوريةلتصحيح ا •
 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر. •

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

 

 أنور بن حسني احلمرايند. اسم منسق الربانمج:

  التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اإلداري القضاء اسم املقرر: 

 5501614-2 رمز املقرر: 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية: اسم 1440 -3 -27اتريخ التوصيف:

 الدراسات القضائية -الدراسات القضائية واألنظمة القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 5501614-2 اإلداري القضاء. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .22
 (2)أسبوعيًّا  ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .23
 الدراسات القضائية - ماجستري. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .24

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

 الفصل األول -املنهجية للماجستري السنة . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .25
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .26
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .27
 املبىن الرئيسياملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .28

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

 %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  اإللكرتوينالتعليم  .ب
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .د
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه
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 تعليقات:

 

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 القضاء العادي.التعريف بطبيعة القضاء اإلداري وخصائصه، ونشأته وتطوره، والعالقة بينه وبني  •
 دعوى العقود اإلدارية. –دعوى التأديب  –قضاء التعويض  –التعريف أبنواع الدعاوى اإلدارية: قضاء اإللغاء  •
 إعطاء حملة موجزة عن القضاء اإلداري يف اململكة العربية السعودية. •

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

 قضائية.ة الاستخدام مصادر شبكة االنرتنت ملتابعة املستجدات على صعيد األنظم •
 للحصول على مصادر علمية جديدة للمادة. التواصل مع املكتبات اإللكرتونية واألكادميية •
 مراجعة البحوث والدراسات املنشورة وغري املنشورة يف اجلامعات واجملالت والدورايت العربية واألجنبية. •
 إعداد مقرر الكرتوين للمادة. •
 مشاركة الطالب ابستخراج التطبيقات القضائية يف الدعاوى اإلدارية. •
 اسرتاتيجيات التدريس احلديثة.تطبيق بعض  •

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ذ
 القضاء اإلداري وما يتعلق به وصف عام للمقرر:

 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .16
 ساعات التدريس األسابيععدد  قائمة املوضوعات

 4 2 أواًل: التعريف ابلقضاء اإلداري وبيان العالقة بينه وبني قضاء املظامل والقضاء العادي.

 4 2 اثنياً: نشأة القضاء اإلداري يف الدول احلديثة، ومبدأ ازدواجية القضاء.

مشروعيته، اثلثاً: مبدأ املشروعية يف القضاء اإلداري، تعريفه، وخصائصه، وأدلة 
 ومصادره، وحكم خمالفته، واالستثناءات الواردة عليه.

3 6 
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 4 2 رابعاً: الرقابة على أعمال اإلدارة يف الفقه اإلسالمي واألنظمة احلديثة.

خامساً: القضاء اإلداري يف اململكة العربية السعودية؛ نشأته، وتطوره، وخصائصه، 
 واختصاصاته .

2 4 

 4 2 اإللغاء اإلدارية.سادساً: دعوى 

 2 1 مراجعة وتطبيقات
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .17
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

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

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .19
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

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

معرفة املصطلحات املتعلقة ابملقرر ومقوماهتا  • 1 -1
)القضاء اإلداري ـ دعوى اإللغاء اإلدارية ـ دعوى 

اإلدارية التعويض ـ دعوى التأديب ـ دعوى العقود 
 ( ويتعرف الطالب على أركان كل دعوى.

حيدد ضوابط املشروعية يف الدعوى اإلدارية،  •
ويقارن بني قضاء املظامل والقضاء والقضاء 

 احملاضرة. •
 احلوار واملناقشة. •
 العصف الذهين.  •
التعليم استخدام أسلوب  •

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب •

تقومي بنائي  •
) أسئلة 

 –شفهية 
حبوث 

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

 اإلداري.
ميثل ألحكام إدارية، وحيلل اخلطوات املتبعة يف  •

 احلكم.

 وتقارير (.
تقومي هنائي  •

 (
االختبارات 

التحريرية 
ملف  –

إجناز 
 الطالب (.

1- 2    
1- 3    

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

 مواقف تدريسية خمتارة.
لطريقة التدريس مناسبة وفًقا ملواقف  خيطط •

 تدريسية خمتارة.
حيلل اإلسرتاتيجيات اليت يتبعها اآلخرون يف  •

 تدريسهم.
حيدد األسس الفلسفية والنفسية واملعرفية اليت  •

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

 مبا يتناسب مع متغريات عناصر التدريس.سابقة 

 املناقشة. •
التعلم يف جمموعات  •

صغرية )ورش عمل 
 ـ تعلم تعاوين(.

 احملاكاة. •
التعلم القائم على  •

 املشاريع.

شفوايً  •
)مناقشة 
التقارير 

 البحثية(.
مقاليًا )نقد  •

االسرتاتيجي
ات 

 التعليمية(.

2- 2    
2- 3    

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

العمل مع مجاعة ضمن فريق وتكوينعالقات إجيابية  •
 انجحة مع اآلخرين.

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

اسرتاتيجية التعلم  •
املتمركز حول 

 املشكالت.
 املناقشة. •
 العصف الذهين. •

بطاقة  •
مالحظة 

لتقومي 
 األداء.

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

 األقران. التعلم التعاوين.
التقومي  •

الذايت 
)التقارير 
 الذاتية(.

3- 2    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

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

 على الويب ذات الصلة ابملقرر.

استخدام الفيديو  •
 التفاعلي.

 املناقشة. •
 احملاكاة. •

 شفوايً. •
تقومي  •

التكليفات 
الفردية 

 واجلماعية.
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

الصحيحة للنصوص القدرة على القراءة اجلهرية  - 1 -5
 واستيعاب املقروء واكتشاف مكوانته واحلكم عليه

 القدرة على الكتابة الصحيحة -

 احملاضرات. •
متثيل األدوار بني  •

 الطالب.
 

التمرينات  •
 العملية.

االختبارات  •
 الشفوية.

االختبارات  •
 التحريرية.

 املالحظة املباشرة.
5- 2    

 
 الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل  .20

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %15 15– 3 التكليفات واملشاريع الفردية واجلماعية 1

 %15 10 اختبار نصفي 2

 %10 15 -1 واملشاركة الفعالةاحلضور  3
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4    
5    
6    

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

  كل أسبوع(.يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف  
 ست ساعات أسبوعياً(.املكتبية )الساعات  -
 التواصل عرب املوقع اإللكرتوين للجامعة. -

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 اإلسالمي ، لألستاذ الدكتور انصر بن حممد الغامدي .كتاب القضاء اإلداري 

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

 التنظيم القضائي اجلديد يف اململكة العربية السعودية ، للدكتور حممد بن براك الفوزان . -1
 القضاء اإلداري ، للدكتور خالد خليل الظاهر . -2
 مبادئ القانون اإلداري ، للدكتور سليمان الطماوي . -3
 . حسن بن عبد هللا آل الشيخالتنظيم القضائي يف اململكة العربية السعودية ، للشيخ  -4
 القضاء اإلداري وتطبيقاته يف اململكة العربية السعودية ، للدكتور عبد الرزاق الفحل . -5
 رقابة القضاء على قرارات اإلدارة يف اململكة للدكتور فهد الدغيثر . -6
 الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة لعمر حسبو . -7
 اإلدارة يف اململكة ، للدكتور علي شفيق .الرقابة القضائية على أعمال  -8
 هـ .1428نظام ديوان املظامل يف اململكة الصادر يف  -9

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 ال يوجد 

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

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

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .8

 ال ينطبق
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .9
 أجهزة كمبيوتر.  -
 (.Data Showجهاز عرض البياانت ) -
 (.Over Head Projectorجهاز عرض الشفافيات ) -
 فيديو. -
 تلفزيون. -

 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .10

 بروجكتور.

 حاسب آيل.

 سبورة ذكية.
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .بب
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .تت

 قيس مدى رضى الطالب وقناعته أبداء املدرس، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت.ة تاستبان -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

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

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

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

 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم. •
 التبادل بصورة دوريةلتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. •
 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر. •

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

 

 احلمراينأنور بن حسني د. اسم منسق الربانمج:

  التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 العمايل القضاء اسم املقرر: 

 5501615-2 رمز املقرر: 
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 دراسيمنوذج توصيف مقرر 

 جامعة أم القرى سم املؤسسة التعليمية:ا 1440 -3 -27اتريخ التوصيف:

 الدراسات القضائية -الدراسات القضائية واألنظمة  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج
 5501615-2 القضاء العمايل. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .29
 (2ساعتان أسبوعيًّا ). عدد الساعات املعتمدة: 2 .30
 الدراسات القضائية -ماجستري . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .31

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

 املستوى األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .32
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .33
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .34
 املبىن الرئيسياملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .35

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

 %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .ك
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ل
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ن
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  النسبة:  تذكر أخرى .س
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ح
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 .واختصاصاته وطبيعته العمايل ابلقضاء الطالب تعريف -1

 .العمايل القضاء جمال يف الطالب عند القضائية امللكة تنميه -2

 .ما يستجد حكم يعرف حىت الطالب عند واملهارات املعارف تنمية -3

 .الطالب عند القضائية الشخصية بناء -4

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

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

 توظيف التقنية املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر.
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 دليل الربانمج(.  نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة وصف املقرر الدراسي  .ر

 وصف عام للمقرر:
 يتناول هذا املقرر نظام القضاء العمايل يف الفقه اإلسالمي ، ومقارنته ابألنظمة القضائية للملكة العربية السعودية  -

 يسعى هذا املقرر اىل تنمية ملكة الطالب يف فهم القضاء العمايل -
 

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

 السعودية العربية اململكة يف القضائي والنظام الفقه يف القضائي التنظيم يف مقدمة
 .املتخصص القضاء معامل وايضاح

1 2 

 2 1 ومراحله. ونشأته العمايل ابلقضاء التعريف

 2 1 (.واخلصائص املصادر)  السعودية العربية اململكة يف العمايل للنظام العامة املبادئ

 2 1 للعمل. الدويل القانون قواعد االجتماعية. والتأمينات العمل، التعريف بنظامي

 2 1 اختصاص احملاكم العمالية. إجراءات رفع الدعاوى أمام احملاكم العمالية.

 4 2 هـ(، ونطاق تطبيقه.1426اجلديد )مصادر نظام العمل السعودي 

 4 2 طرق اإلثبات يف املنازعات العمالية. تسوية اخلالفات العمالية بطريقة التحكيم.

 2 1 (.تنفيذه -عليه االعرتاض طرق -اصداره كيفية-تعريفه)  العمايل القضائي احلكم

 2 1 التزامات وحقوق العمال.-العملآاثر عقد العمل: التزامات وحقوق صاحب 

اختصاصات هذه -اهليئات العليا-هيئات تسوية اخلالفات العمالية: اهليئات االبتدائية
 حجية القرارات اليت سبق إصداراها.-مصريها بعد إنشاء احملاكم العمالية-اهليئات

2 4 
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 2 1 .تطبيقات قضائية من احملاكم العمالية

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .22
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

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

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .24
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

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

 احملاضرة. •  العمايل التعريف ابلقضاء • 1-1
 احلوار واملناقشة. •
 العصف الذهين.  •
استخدام أسلوب التعليم  •

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب •

االختبارات  •
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. •
 القضااي العملية. •

يف  العمايلء أتهيل الطالب الستيعاب أنظمة القضا • 1-2
 السعودية.اململكة العربية 

1-3    
 املهارات املعرفية 2

2-1 
املناقشات واألسئلة الشفهية وإعداد استمارة ملتابعة تقدم  ❖

 الطالب يف املقرر.
 .التقومي التكويين من خالل االختبارات التحريرية ❖
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م

االختبار النهائي واجبات منزلية التقومي  النهائي من خالل  ❖
 واحباث ) سواًء مجاعية أو فردية (.

 
2-2    

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

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

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب •

االختبارات  •
 التحريرية

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

 واجلماعية.
عمليات تقومي  •

 األقران.
منتدايت النقاش،  •

 واملقابالت.
3-2    

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

 يتقن مبادئ االتصال الشفهي والكتايب.* 
يستخدم مصادر تعلم الكرتونية، ومواقع تعليمية على االنرتنت * 

 ذات الصلة ابملقرر.
 يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية * 
 االستماع والتواصل * 
 (.blackboardاستالم الواجبات على نظام إدارة التعليم )* 
 

 احلوار واملناقشة. •
 العصف الذهين.  •
استخدام أسلوابلتعليم  •

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب •
 والتقارير البحوث التطبيقية •

االختبارات  •
 التحريرية

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

 واجلماعية.
عمليات تقومي  •

 األقران.
منتدايت النقاش،  •

 واملقابالت.
4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    
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 الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل  .25
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 20 السابع االختبار النصفي 1
 20 طوال الفصل الواجبات والتكليفات 2
 60 األخري االختبار النهائي 3
4    
5    
6    

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .س

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

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

 
 

 مصادر التعل م .بب
 املطلوبة:. أدرج الكتب املقررة 1

 .الشرعية املرافعات نظام -

 التعليق على نظام العمل السعودي اجلديد، حممد براك الفوزان. -

 العمل والعمال واملهن يف اإلسالم، زيدان عبدالباقي. -

 قانون العمل اجلديد يف ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، علي عمارة. -
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 والقانون الوضعي، اندرة حممود سامل.عقد العمل بني الشريعة اإلسالمية  -

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

 جملة العدل._ 

 جملة القضائية._ 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

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

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

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

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

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

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

 املكتبة الشاملة -

 جامع الفقه اإلسالمي -

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

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

 راسيةتوفري سبورة ذكية بكل قاعة د -

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .24

 قاعات دراسية.

 املكتبة .      
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 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .25
 حاسب آيل بكل قاعة -

 توفري أجهزة عرض )داات شو( يف القاعات -
 )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى  .26

 بروجكتور._ 

 حاسب آيل._ 

 سبورة ذكية._ 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .دد
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ذذ

 املقر من قبل الطالباستمارة تقييم  -

 املالحظة املستمرة ألداء الطالب أثناء املشاركة الفردية واجلماعية -

 من خالل احلوارات واملناقشات املتعلقة ابملقرر اليت تدور أثناء احملاضرات -

 املناقشة -

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

 طرح األسئلة حول موضوع احملاضرة واحملاضرات السابقة -

 استطالع آراء الطالب حول مدى فهمهم للمقرر -

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

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

 توجيه الطالب للبحث الذايت عن املعلومة -
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 تفعيل التقنيات احلديثة يف عملية التدريس -

 تنويع أساليب التدريس -

 رات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراهتم التدريسيةإعداد دو  -
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .سس

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

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

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

تكوين جلنة من أعضاء هيئة التدريس ملراجعة املقرر بصفة دورية وإجراء التعديالت املناسبة كل ثالث سنوات يف ضوء نتائج  -
 حلديثة فيما يتعلق ابملنهجالدراسات العلمية ا

 ربط املقرر مبعايري اجلودة -
 

 أنور بن حسني احلمرايند.  اسم منسق الربانمج:

 1440 -3 -27 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية: اسم 1440 -3 -27اتريخ التوصيف:

 الدراسات القضائية -الدراسات القضائية واألنظمة القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 5501616-2 الشرعية املرافعات. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .36
 (2)أسبوعيًّا  ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .37
 الدراسات القضائية - ماجستري. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .38

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

 صل األولالف -املنهجية للماجستري السنة . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .39
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .40
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .41
 املبىن الرئيسياملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .42

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

 %100 النسبة: نعم احملاضرات التقليديةقاعات -أ
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين -ب
    

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

  النسبة:  ابملراسلة -ث
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  النسبة:  تذكر أخرى -ج
 

 تعليقات:

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

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

 

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

 القضائية. استخدام مصادر شبكة االنرتنت ملتابعة املستجدات على صعيد األنظمة •
 التواصل مع املكتبات اإللكرتونية واألكادميية للحصول على مصادر علمية جديدة للمادة. •
 والدورايت العربية واألجنبية.مراجعة البحوث والدراسات املنشورة وغري املنشورة يف اجلامعات واجملالت  •
 إعداد مقرر الكرتوين للمادة. •
 مشاركة الطالب ابستخراج التطبيقات القضائية. •
 تطبيق بعض اسرتاتيجيات التدريس احلديثة. •
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 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ز
 وصف عام للمقرر:

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

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

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

2 4 

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

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

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

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

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

 4 2 وضوابطه.سابعاً: تفسري نظام املرافعات الشرعية 

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

2 4 

 2 1 تطبيقات قضائية
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .27
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 30     30 الساعات املعتمدة

 

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

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .29
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 اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد 
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع اثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

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

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

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

 احملاكمات الشرعية.
حيدد األصول الشرعية واملقاصد الكلية اليت  •

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

ميثل بقضااي متنوعة، وحيلل اخلطوات املتبعة يف  •
 أحكامها.

احملاضرة املطورة  •
)العروض 
 التقدميية(.

 ناقشة.امل •
 العصف الذهين. •
استخدام التقنيات  •

التعليمية )الفيديو 
 التعليمي(

تقومي بنائي  •
) أسئلة 
 –شفهية 
حبوث 

وأوراق 
عمل 

 وتقارير (.
تقومي هنائي  •

 (
االختبارات 

 –التحريرية 
ملف إجناز 
 .الطالب (.

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

 مواقف تدريسية خمتارة.
لطريقة التدريس مناسبة وفقًا ملواقف  خيطط •

 تدريسية خمتارة.
حيلل اإلسرتاتيجيات اليت يتبعها اآلخرون يف  •

 تدريسهم.
حيدد األسس الفلسفية والنفسية واملعرفية اليت  •

 تنطلق منها االسرتاتيجيات املختلفة.

 املناقشة. •
التعلم يف جمموعات  •

صغرية )ورش عمل 
 ـ تعلم تعاوين(.

 احملاكاة. •
التعلم القائم على  •

 املشاريع.

شفوايً  •
)مناقشة 
التقارير 

 البحثية(.
مقاليًا )نقد  •

االسرتاتيجي
ات 

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

إسرتاتيجية يبتكر إسرتاتيجية جديدة أو يعدل  •
 سابقة مبا يتناسب مع متغريات عناصر التدريس.

2- 2    
2- 3    

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 تطوير الذات شخصياً ومهنياً. • 1 -3

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

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

اسرتاتيجية التعلم  •
املتمركز حول 

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

بطاقة  •
مالحظة 

لتقومي 
 األداء.

تقومي  •
 األقران.

التقومي  •
الذايت 

)التقارير 
 الذاتية(.

3- 2    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

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

 على الويب ذات الصلة ابملقرر.

استخدام الفيديو  •
 التفاعلي.

 املناقشة. •
  احملاكاة. •

 شفوايً. •
تقومي  •

التكليفات 
الفردية 

 واجلماعية.
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

القراءة اجلهرية الصحيحة للنصوص القدرة على  - 1 -5
 واستيعاب املقروء واكتشاف مكوانته واحلكم عليه

  القدرة على الكتابة الصحيحة -

 احملاضرات. •
متثيل األدوار بني  •

 الطالب.
 

التمرينات  •
 العملية.

االختبارات  •
 الشفوية.

االختبارات  •
 التحريرية.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 املالحظة املباشرة.
5- 2    

 
 الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي  .30

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %15 15 - 3 التكليفات واملشاريع الفردية واجلماعية 1

 %15 10 اختبار نصفي 2

 %10 15 -1 احلضور واملشاركة الفعالة 3

 %60 16 اختبار هنائي 4

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

  التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة 
 )ست ساعات أسبوعياً(. الساعات املكتبية -
 التواصل عرب املوقع اإللكرتوين للجامعة. -

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

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

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

كتب القضاء من مصادر الفقه األصيلة: كبدائع الصنائع للكاساين، وفتح القدير البن اهلمام، واملغين البن قدامة،  -1
 واألم للشافعي، وبداية اجملتهد البن رشد، وغريها.

 ن الطرابلسي احلنفي.معني احلكام فيما يرتدد بني اخلصمني من األحكام، لعالء الدي  -2
 العقد املنظِّّم للحكام فيما جيري بني أيديهم من العقود واألحكام، البن سلمون الكناين.  -3
 أقضية النيبِّّ صلى هللا عليه وسلم البن الطالَّع املالكي.  -4
 نظرية الدعوى، لألستاذ الدكتور حممد نعيم ايسني.  -5
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 ة، للمستشار أنور العمروسي.أصول املرافعات الشرعية يف مسائل األحوال الشخصي  -6
 أصول احملاكمات الشرعية واملدنية، لألستاذ الدكتور حممد الزحيلي. -7
أصول احملاكمات القضائية اليت وضعها النيبُّ صلى هللا عليه وسلم للقضاة ليهتدوا هبا يف احلكم بني الناس، لألستاذ   -8

 الدكتور انصر بن حممد الغامدي.
 قهاً ونظاماً ، للدكتور سعد بن ظفري.قواعد املرافعات الشرعية ف  -9

 الكاشف يف شرح نظام املرافعات الشرعية السعودي، للشيخ عبد هللا بن خنني. -10
 التصنيف املوضوعي لتعاميم وزارة العدل يف اململكة.  -11 
 نظام املرافعات الشرعية ابململكة العربية السعودية ولوائحه التنفيذية. -12 

 ال يوجداإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد 3

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

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

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

 املناسبة أدانه.

 واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات،  .11

 ال ينطبق
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .12
 أجهزة كمبيوتر.  -
 (.Data Showجهاز عرض البياانت ) -
 (.Over Head Projectorجهاز عرض الشفافيات ) -
 فيديو. -
 تلفزيون. -

 )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى  .13

 بروجكتور.
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 حاسب آيل.

 سبورة ذكية.
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

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

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

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

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

 من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم.تدقيق ومراجعة عينة  •
 التبادل بصورة دوريةلتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. •
 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر. •

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

 

 

 أنور بن حسني احلمرايند. اسم منسق الربانمج:

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

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 ...أدب القضاء. اسم املقرر:  

 5501617-2 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 .........جامعة أم القرى..... املؤسسة التعليمية: اسم 14....-.....-.....  اتريخ التوصيف:

 ................................................قسم الدراسات القضائية.. -............كلية الدراسات القضائية واألنظمة. القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خ
 5501617-2   أدب القضاء.. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .43
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .44
 ماجستري الدراسات القضائية. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .45

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

 العام األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .46
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .47
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .48
 املبىن الرئيسياملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .49

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

 %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .ع
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ف
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ق
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ر
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 تعليقات:

 

 األهداف .د
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 تعريف الطالب مبفهموم أدب القضاء وأنواعه.-

 تعريف الطالب أبهم اآلداب القضائية.

 تعريف الطالب أبهم املؤلفات يف أدب القضاء عند املذاهب الفقهية .-

 النظام السعودي من اآلداب القضائية.بيان موقف -

 تعريف الطالب أبمهية تدوين األحكام القضائية وأهم املؤلفات فيه.-
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -3

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 .املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم هبا القسم يف حينها -1
 وماتية.حتديث مصادر التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة من الشبكة املعل -2
 تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. -3
 دراسة الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر. -4
 عقد حلقات نقاش داخل القسم للنظر يف املقررات -5
 توزيع استباانت على الطالب ملعرفة مرئياهتم حول املقرر -6

 املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر.توظيف التقنية 

 

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

 يتناول هذا املقرر أدب القضاء يف الفقه اإلسالمي ، ومقارنته للملكة العربية السعودية  -

 يسعى هذا املقرر اىل تنمية ملكة الطالب يف أدب القضاء -
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .31
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 2 ونشأته ، أصوله، مقاصده الشرعية(مقدمات)مفهوم أدب القضاء، حكمه، أوال: 
 4 2 املؤلفات فيه: مناهج التأليف، أسباب إفراده ابلتأليف، املؤلفات عند احلنفية.

 4 2 عند املالكية. والشافعية. املؤلفات
 2 1 املؤلفات عند احلنابلة، واملذاهب األخرى.

 2 1 واملختلف فيها(املتفق عليها (اثنيا: أنواع اآلداب القضائية
آداب التولية والعزل واإلنعزال. آداب القاضي يف نفسه وجملسه وأعوانه. آداب اخلصوم 

 افع ,آداب احلكم القضائي.والرت 
2 4 

 4 2 اثلثا: اآلداب القضائية يف األنظمة العدلية.
 4 2 رابعا: تدوين األحكام القضائية.

   
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .32
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .33
 ساعتان

 

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

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

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

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

 احملاضرة. • أبدب القضاءالتعريف  • 1-1
 احلوار واملناقشة. •
 العصف الذهين.  •
استخدام أسلوب التعليم  •

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب •

االختبارات  •
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. •
 العملية.القضااي  •

أدب القضاء مقارنة ابلقضاء أتهيل الطالب الستيعاب  • 1-2
 .يف اململكة

1-3    
 املهارات املعرفية 2

2-1 
املناقشات واألسئلة الشفهية وإعداد استمارة ملتابعة  ❖

 تقدم الطالب يف املقرر.
 .التقومي التكويين من خالل االختبارات التحريرية ❖
خالل االختبار النهائي واجبات التقومي  النهائي من  ❖

 منزلية واحباث ) سواًء مجاعية أو فردية (.
 

  

2-2    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

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

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب •

االختبارات  •
 التحريرية

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

 واجلماعية.
عمليات تقومي  •

 األقران.
منتدايت النقاش،  •

 واملقابالت.
3-2    

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

 العصف الذهين.  •
االختبارات  •

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

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

 االنرتنت ذات الصلة ابملقرر.
 يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية * 

 االستماع والتواصل 
استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم * 
(blackboard.) 

 

استخدام أسلوابلتعليم  •
 اجلماعي والتعاوين.

 املناظرات بني الطالب •
 والتقارير البحوث التطبيقية •

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

 واجلماعية.
عمليات تقومي  •

 األقران.
منتدايت النقاش،  •

 واملقابالت.
4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    

 
 
 

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

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 20 السابع االختبار النصفي 1
 20 طوال الفصل الواجبات والتكليفات 2
 60 األخري االختبار النهائي 3
4    

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 م الدراسي.تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية العا .1
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .2
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .3
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 مصادر التعّلم .ثث
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 أدب القاضي للخصاف.-

 روضة القضاة وطريق النجاة للسمناين. -

 تبصرة احلكام البن فرحون. -

 حتفة احلكام البن عاصم-

 أدب القضاء البن أيب الدم.-

 أدب القاضي البن القاص.-

 الطرق احلكمية البن القيم.-

 دليل احلكام ملرعي الكرمي.-

 ظفر الالظي فيما جيب يف القضاء على القاضي لصديق حسن خان.-

 أخبار القضاة لوكيع.-

 أقضية الرسول صلى هللا عليه وسلم البن الطالع. -

 جملة األحكام العدلية.-

 ، ألمحد قاريء.جملة األحكام الشرعية على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل  -

 املدخل إىل فقه املرافعات الشرعية د. عبدهللا ابن خنني-

 السعودي، د. عبدهللا ابن خنني.احملكمة يف القضاء اإلسالمي والتنظيم -

 التنظيم القضائي، د/انصر بن حممد الغامدي.-

 د/ أمحد خملوف. الوسيط يف شرح التنظيم القضائي اجلديد، -
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 مدونة األحكام الصادرة عن وزارة العدل.-

 جمموعة األحكام القضائية الصادرة عن ديوان املظامل. .

 

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

 مجالت الجامعات السعودية.

 الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة .مجلة العدل, 
 الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة .مجلة القضائية, 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 .( https://www.boe.gov.sa)على شبكة اإلنترنت  الخبراء بمجلس الوزراءهيئة موقع  -

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

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

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

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

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

 

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

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

 قاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، و  .14

 قاعات دراسية.
 املكتبة .
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 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .15
 

 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .16

 بروجكتور.

 حاسب آيل.
 سبورة ذكية.             

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

 استبياانت تقومي  الطالب للمقرر:

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

 هيئة التدريس أو املوقع االلكرتوين للكلية.

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

 التدريس يف تقدمي املقرر و فعالية األدوات املستخدمة يف تقدميه

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

 املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .ظظ

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي.

 تشجيع عمليات التعلم الذايت.

 تشجيع القراءات اخلارجية. 
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 تشجيع الطالب علي املناقشة اجلماعية.        

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

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس داخل القسم.

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة           

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى .          
 املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:صِّف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  .غغ

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

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات         
 

 أنور بن حسني احلمرايند. اسم منسق الربانمج:

التوقيع
: 

.........................................................
....... 

التوقيع
: 

........................................................
........ 
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 القضائية الفقهية قواعدال اسم املقرر:  

 5501618-2 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمة  القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذ
 5501618-2   القضائية الفقهية قواعدال. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .50
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .51
 الدراسات القضائية –املاجستري  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .52

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

 األول العام. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .53
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .54
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .55
 املبىن الرئيسيئيس للمؤسسة التعليمية: املقرر، إن مل يكن يف املقر الر فرع أو فروع تقدمي . 7 .56

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

 %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .ش
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ت
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .خ
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ذ
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 تعليقات:

 

 
 األهداف .ر

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 القضائية على وجه اخلصوص .الفقهية تعريف الدارس بعلم القواعد عمومًا و   .1
 .القضائيةتكوين امللكة الفقهية  .2
 . القضائية الفقهية تدريب الدارس على تطبيقات القواعد .3
 القضائية . الفقهية معرفة حدود االستثناء يف القواعد .4

  ربط الفروع الفقهية اليت جدت يف هذا العصر ابلقواعد يف اجملال القضائي .. 5    

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

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

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

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

كل   مث توزيعها على الطالب حبيث يستقلمجلة من اآلايت واألحاديث املندرجة حتت أبواب فقهية اختيار أستاذ املقرر وذلك من خالل  -
ت األحكام وشروح أحاديث األحكام طالب بتطبيق تلك القواعد عليها الستخراج الثمرة املرجوة منها، مستعيًنا على ذلك بكتب تفسري آاي

 سات التطبيقية املعاصرة، مث يقدم كل طالب تقريًرا عن النصوص اليت كلف بدراستها يف قاعة الدرس مع زمالئه إبشراف أستاذ املقرر.والدرا
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .36
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 مقدمة خمتصرة عن القواعد من حيث :أوال 

الشروط ، الفوائد ، الفرق بينها وبني النظرايت التعريف ، - -8
 والقواعد األصولية والضوابط .

2 4 

ذكر قواعد فقهية تتعلق أببواب القضاء وتطبيقاهتا ال تقل عن اثنيًا :
 مخس قواعد يف كل ابب :

 الدعوى وأطرافها .-1

2 4 

 4 2 البينات .-2

 4 2 احلكم .-3

 4 2 جملس القضاء .-4

 4 2 ضماانت التقاضي .-5

تطبيق القواعد األصولية واملقاصدية على مجلة من آايت وأحاديث كتاب األقضية  -9
 واألحكام

2 4 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .37
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 املعتمدةالساعات 

 

 ساعتان ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .38
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 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .39
 خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت 

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

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

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

 احملاضرة. • وما يتعلق هبا القضائيةالفقهية التعريف ابلقواعد  • 1-1
 واملناقشة.احلوار  •
 العصف الذهين.  •
استخدام أسلوب التعليم  •

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب •

االختبارات  •
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. •
 القضااي العملية. •

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

1-3    
 املهارات املعرفية 2

2-1 
املناقشات واألسئلة الشفهية وإعداد استمارة ملتابعة تقدم  ❖

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

 واحباث ) سواًء مجاعية أو فردية (.
 

  

2-2    
 وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية  3

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

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب •

االختبارات  •
 التحريرية

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

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

منتدايت النقاش،  •
 واملقابالت.

3-2    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

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

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

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

(blackboard.) 
 

 احلوار واملناقشة. •
 العصف الذهين.  •
استخدام أسلوابلتعليم  •

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب •
 والتقارير البحوث التطبيقية •

االختبارات  •
 التحريرية

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

 واجلماعية.
عمليات تقومي  •

 األقران.
منتدايت النقاش،  •

 واملقابالت.
4-2    

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

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

 

 احملاضرات. •
 .متثيل األدوار بني الطالب •

 

التمرينات   •
 العملية.

االختبارات  •
 الشفوية.

االختبارات  •
 التحريرية.

 املالحظة املباشرة. •
5-2    

 
 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .40
خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 20 السابع االختبار النصفي 1
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 20 طوال الفصل الواجبات والتكليفات 2
 60 األخري االختبار النهائي 3
4    
5    
6    

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ض

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

 م الدراسي.تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية العا .1
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .2
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .3

 

 مصادر التعّلم .حح
 كتب القواعد الفقهية .

 والنظائر لتاج الدين السبكي . األشباه-1

 والنظائر للسيوطي . األشباه-2

 والنظائر البن جنم .األشباه -3

 إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك للونشريسي .-4

 قواعد األحكام يف مصاحل األانم عز الدين عبدالسالم .-5

 قواعد ابن رجب اجلبلي.-6

 كتب حديثة :

القضاء دراسة أتصيلية تطبيقيه مقارنة أتليف القاضي / عبدالغفور حممد البيايت , مرجع مهم القواعد الفقهية يف  .1
 جداً يكون هو الكتاب الرئيسي .
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 القواعد الفقهية للدعوى القضائية وتطبيقاهتا يف النظام السعودي د/حسني بن عبدالعزيز آل الشيخ .- .2
 . األصول القضائية يف املرافقات الشرعية لعلي قراعة- .3
 املنثور يف القواعد بدر الدين الشافعي .- .4
 باحسني .الالقواعد الفقهية د/ يعقوب - .5
 موسوعة القواعد للربنو- .6
 براهيم حممد احلريري .إالقواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء يف االسالم د/  .7

 

 

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

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

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 امللتقيات العلمية مثل: ملتقى أهل احلديث، والشبكة الفقهية واأللوكة

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

 املوسوعة الفقهية •
 معلمة زايد للقواعد األصولية والفقهية •
 املكتبة الشاملة •

 
 املرافق املطلوبة .خخ

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

 مقعد احلد األقصى لكل شعبة. 30قاعة مزود ة بعدد 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .17
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 قاعات دراسية.

 املكتبة .

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .18
 

 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .19

 بروجكتور. .4

 حاسب آيل. .5

 سبورة ذكية. .6
 

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

 استبياانت تقومي  الطالب للمقرر:

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

 هيئة التدريس أو املوقع االلكرتوين للكلية.

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

 هيئة التدريس يف تقدمي املقرر و فعالية األدوات املستخدمة يف تقدميه.
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .لل

اخلطط و اجلداول يف القسم فيما يعرف بسياسة تدوير كما تتم عملية تقييم املقرر أيضا من خالل املراجعة الدورية للمقرر من قبل جلنة 
 املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .مم

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .1



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

140 

 

 تشجيع عمليات التعلم الذايت. .2

 تشجيع القراءات اخلارجية.  .3

 تشجيع الطالب علي املناقشة اجلماعية. .4

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

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

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

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .3

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

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

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات .2
 

 أنور بن حسني احلمرايند. اسم منسق الربانمج:

 1440-3-13 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 4/ 1/ 4 توصيف املقررات الدراسية: 

 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 قضاء التنفيذ....... اسم املقرر:  

 5501629-2 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 ...............جامعة أم القرى........................ إسم املؤسسة التعليمية: 1440-.3.-.10..  اتريخ التوصيف:

 .....................الدراسات القضائيةقسم ......... -.....................كلية الدراسات القضائية واألنظمة.... القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ز
 5501629-2   قضاء التنفيذ. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .57
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .58
 ماجستري يف الدراسات القضائية. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .59

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

 الفصل األول -السنة األوىل. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .60
 ال املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: .5 .61
  ال . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6 .62
  العابدية املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:فرع أو فروع تقدمي . 7 .63

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

 %100 النسبة: نعم التقليديةقاعات احملاضرات  .ض
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ظ
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .أأ
    

  النسبة:  تذكر أخرى .بب
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 تعليقات:

 

 األهداف .س
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 األحكام القضائية.أن يعرف الطالب موقف الشريعة من تنفيذ  -

 أن يعرف الطالب اختصاص قاضي التنفيذ ومعاونيه. -

 .الطالب القانونية املنظمة لعملية التنفيذ القضائيأن يعرف  -

 أن يكون الطالب لديه القدرة على ربط اجلانب النظري ابجلانب العملي  -

 وقوف الطالب على إشكاالت التنفيذ وطرق جماوزهتا. -

 

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

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

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ص
 وصف عام للمقرر:
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 نظام قضاء التنفيذ يف الفقه اإلسالمي ، ومقارنته ابألنظمة القضائية للملكة العربية السعودية يتناول هذا املقرر  -

 الب يف فهم األنظمة وتقوميهايسعى هذا املقرر اىل تنمية ملكة الط -

 

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

 -اجلربي -قضاء التنفيذ: مفهومه، مشروعيته، أمهيته، أنواعه) االختياري-أوال
 املعجل()الفردي واجلماعي()الكلي واجلزئي(.

2 4 

املنفذ ضده) املراد به، أنواعه، -2املراد به، وشروطه(طالب التنفيذ)  -1أركانه: 
 -حمل التنفيذ)األموال-5املنفذ. -4السند التنفيذي )مفهومه وأنواعه(-3شروطه(

 األشخاص(

2 4 

املكانية(،  -قاضي التنفيذ:التعريف به، مشروعية تنصيبه، اختصاصاته)النوعية -اثنيا
األشخاص(  -اخلازن( حمل التنفيذ) األموال -احلارس-الوكيل ابلبيع-درجاته،أعوانه)املبلغ

 تنفيذ األحكام اإلدارية واجلنائية.

2 4 

السندات غري -اثلثا: السند التنفيذي: تعريفه ،شروطه ،أنواعه) السندات القضائية
 األحكام األجنبية(-أحكام احملكمني-القضائية

2 4 

 4 2 األحكام( -األوامر والقرارات: ( إجراءات التنفيذ -رابعا

 4 2 خامسا:منازعات التنفيذ) الشكلية واملوضوعية(
 4 2 استحالته(  -سادسا: إنتهاء التنفيذ وآاثره)نفقاته

   
   

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .42
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة
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 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .43
 ساعتان

 

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

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

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

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

 احملاضرة. • بقضاء التنفيذ.التعريف  • 1-1
 احلوار واملناقشة. •
 العصف الذهين.  •
التعليم استخدام أسلوب  •

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب •

االختبارات  •
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. •
 القضااي العملية. •

 أتهيل الطالب الستيعاب األنظمة القضائية السعودية • 1-2
 .يف قضاء التنفيذ

1-3    
 املهارات املعرفية 2

2-1 
استمارة ملتابعة تقدم املناقشات واألسئلة الشفهية وإعداد  ❖

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

 واحباث ) سواًء مجاعية أو فردية (.
 

  

2-2    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

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

االختبارات  •
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. •
 القضااي العملية. •
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 اجلماعي والتعاوين.

 املناظرات بني الطالب •
 ملفات اإلجناز. •
العروض الفردية  •

 واجلماعية.
عمليات تقومي  •

 األقران.
منتدايت النقاش،  •

 واملقابالت.
3-2    

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

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

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

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

 

 احلوار واملناقشة. •
 العصف الذهين.  •
استخدام أسلوابلتعليم  •

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب •
 والتقارير البحوث التطبيقية •

االختبارات  •
 التحريرية

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

 واجلماعية.
عمليات تقومي  •

 األقران.
منتدايت النقاش،  •

 واملقابالت.
4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    

 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .45
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 20 السابع االختبار النصفي 1
 20 الفصلطوال  الواجبات والتكليفات 2
 60 األخري االختبار النهائي 3
4    
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5    
 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ط

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

 م الدراسي.تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية العا .1
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .2
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .3

 
 

 مصادر التعل م .دد
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 (.2005د. طلعت دويدار ) املرافعات الشرعية ابململكة العربية السعودية،النظرية العامة للتنفيذ القضائي وفقا لنظام  -

 نظرية تنفيذ األحكام القضائية يف الفقه اإلسالمي،د. أمحد علي جرادات.-

 تنفيذ األحكام األجنبية يف اململكة العربية السعودية، يوسف احلريب. -

 محد اخلضريي.النوازل يف قضاء التنفيذ يف املعامالت وفقه األسرة،د. -

 شرح نظام التنفيذ، عبدالعزيز الشربمي. -

 

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

 مجالت الجامعات السعودية . -
 مجلة العدل ، الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة . -
 بالمملكة .مجلة القضائية ، الصادرة عن وزارة العدل  -
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 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 1433نظام التنفيذ الصادر عام  -

 الالئحة التنفيذية له -

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .20

 قاعات دراسية. .1
 املكتبة . .2

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .21
 

 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .22

 بروجكتور.. 23
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 حاسب آيل. .27

 سبورة ذكية.. 25

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .وو
 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .يي

 استبياانت تقومي  الطالب للمقرر:

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

 هيئة التدريس أو املوقع االلكرتوين للكلية.

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

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

 

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

 املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .ثثث

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي.

 تشجيع عمليات التعلم الذايت.

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

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس داخل القسم.

 املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة . تبادل تصحيح
 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى .

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

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

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات           

 
 

 ................................................................................................ اسم منسق الربانمج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 4/ 1/ 4 توصيف املقررات الدراسية:

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 التجاري القضاء اسم املقرر: 

 55016210-2 املقرر:رمز  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى سم املؤسسة التعليمية:ا 1440 -3 -27اتريخ التوصيف:

 الدراسات القضائية - الدراسات القضائية واألنظمة القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ش
 55016210-2 القضاء التجاري. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .64
 (2)أسبوعيًّا  ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .65
 الدراسات القضائية - ماجستري. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .66

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

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

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

 %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .جج
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .دد
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .وو
    

  النسبة:  تذكر أخرى .زز
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 تعليقات:

 

 األهداف .ص
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 .واختصاصاته وطبيعته التجاري ابلقضاء الطالب تعريف -1

 .التجاري القضاء جمال يف الطالب عند القضائية امللكة تنميه -2

 .يستجد ما حكم يعرف حىت الطالب عند واملهارات املعارف تنمية -3

 .الطالب عند القضائية الشخصية بناء -4

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

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

 توظيف التقنية املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر.
 

   
 دليل الربانمج(.  نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة وصف املقرر الدراسي  .ض

 وصف عام للمقرر:
 يف الفقه اإلسالمي ، ومقارنته ابألنظمة القضائية للملكة العربية السعودية  التجاري يتناول هذا املقرر نظام القضاء -

 يسعى هذا املقرر اىل تنمية ملكة الطالب يف فهم القضاء التجاري -
 

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

 السعودية العربية اململكة يف القضائي والنظام الفقه يف القضائي التنظيم يف مقدمة
 .املتخصص القضاء معامل وايضاح

1 2 

 2 1 .ومراحله ونشأته التجاري ابلقضاء التعريف

 2 1 (.واخلصائص املصادر)  السعودية العربية اململكة يف التجاري للنظام العامة املبادئ

 2 1 .( وخصائصها أنواعها)  التجارية األعمال

 – التزاماته – التجارية الصفة اكتساب شروط – التجارية هليةاأل – تعريفه)  التاجر
 (. التاجر هلا خيضع اليت اجلزاءات

1 2 

 2 1 (. محايته – عناصره – خصائصه – تعريفه)  التجاري احملل

 2 1 (. وأنواعها أحكامها)  التجارية الشركات

 2 1 .( فالساإل اجراءات – اشهاره حكم – شروطه –تعريفه)  فالساإل

 2 1 .املتنوعة وصوره التجاري التحكيم

 2 1 .( العامة احكامها بعض يف دراسة)  والصناعية التجارية امللكية

 2 1 .عليها املرتتبة اثرواآل(  واجلوي البحري) الناقل مسؤولية

 2 1 .التجاري ثباتاإل طرق

 4 2 (.تنفيذه – عليه االعرتاض طرق – اصداره كيفية  – تعريفه)  التجاري القضائي احلكم
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .47
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
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 28     28 الساعات املعتمدة
 

  ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .48
 ساعتان

 

 قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق  .49
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

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

 احملاضرة. • ، التجاري التعريف ابلقضاء • 1-1
 احلوار واملناقشة. •
 العصف الذهين.  •
استخدام أسلوب التعليم  •

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب •

االختبارات  •
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. •
 القضااي العملية. •

يف  ء التجاريأنظمة القضاأتهيل الطالب الستيعاب  • 1-2
 السعودية.اململكة العربية 

1-3    
 املهارات املعرفية 2

2-1 
املناقشات واألسئلة الشفهية وإعداد استمارة ملتابعة تقدم  ❖

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

 واحباث ) سواًء مجاعية أو فردية (.
 

  

2-2    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

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

االختبارات  •
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. •
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
استخدام أسلوب التعليم  •

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب •

 القضااي العملية. •
 ملفات اإلجناز. •
العروض الفردية  •

 واجلماعية.
عمليات تقومي  •

 األقران.
منتدايت النقاش،  •

 واملقابالت.
3-2    

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

 االتصال الشفهي والكتايب.يتقن مبادئ  .11
يستخدم مصادر تعلم الكرتونية، ومواقع تعليمية على  .12

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

(blackboard.) 
 

 احلوار واملناقشة. •
 العصف الذهين.  •
استخدام أسلوابلتعليم  •

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب •
 والتقارير البحوث التطبيقية •

االختبارات  •
 التحريرية

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

 واجلماعية.
عمليات تقومي  •

 األقران.
منتدايت النقاش،  •

 واملقابالت.
4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    

 
 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .50
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 20 السابع االختبار النصفي 1
 20 طوال الفصل الواجبات والتكليفات 2
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 60 األخري االختبار النهائي 3
4    
5    
6    

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ظ

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

 تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية العام الدراسي. .4
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .5
 ول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين.إعالن هذه اجلد .6

 
 

 مصادر التعل م .رر
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . املعتمدة الفقهية الكتب من املعامالت أبواب -

 .الشرعية املرافعات نظام -

 .وشروحاته السعودي التجاري القانون -

 .العثماين تقي مدحمل معاصرة فقهية قضااي -

 .املظامل ديوان _ اإلدارية واملبادئ األحكام جمموعة -

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

 جملة البحوث الفقهية املعاصرة._ 

 جملة البحوث اإلسالمية._ 
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 جملة العدل._ 

 جملة القضائية._ 
 جملة األصول والنوازل._ 
 اإلسالمي.جملة جممع الفقه _ 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

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

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

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

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

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

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

 املكتبة الشاملة -

 جامع الفقه اإلسالمي -

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

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

 توفري سبورة ذكية بكل قاعة دراسية -

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .28

 قاعات دراسية.

 املكتبة .      
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .29
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 حاسب آيل بكل قاعة -

 توفري أجهزة عرض )داات شو( يف القاعات -
 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .30

 بروجكتور._ 

 حاسب آيل._ 

 سبورة ذكية._ 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره .خخخ

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ددد
 استمارة تقييم املقر من قبل الطالب -

 املالحظة املستمرة ألداء الطالب أثناء املشاركة الفردية واجلماعية -

 واملناقشات املتعلقة ابملقرر اليت تدور أثناء احملاضراتمن خالل احلوارات  -

 املناقشة -

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

 طرح األسئلة حول موضوع احملاضرة واحملاضرات السابقة -

 استطالع آراء الطالب حول مدى فهمهم للمقرر -

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

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

 توجيه الطالب للبحث الذايت عن املعلومة -
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 تفعيل التقنيات احلديثة يف عملية التدريس -

 تنويع أساليب التدريس -

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

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

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

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

تكوين جلنة من أعضاء هيئة التدريس ملراجعة املقرر بصفة دورية وإجراء التعديالت املناسبة كل ثالث سنوات يف ضوء نتائج  -
 حلديثة فيما يتعلق ابملنهجالدراسات العلمية ا

 ربط املقرر مبعايري اجلودة -
 

 أنور بن حسني احلمرايند.  اسم منسق الربانمج:

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

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 .والتحقيقمنهج البحث  اسم املقرر:  

 55016211-2 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 .قسم الدراسات القضائية -                                          .كلية الدراسات القضائية واألنظمة القسم: -لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ض
 55016211-2   .منهج البحث والتحقيقاسم املقرر الدراسي ورمزه:  .1 .71
 .ساعتان أسبوعياً . عدد الساعات املعتمدة: 2 .72
 .املاجستري يف الدراسات القضائية. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .73

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

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

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

 %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .حح
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .طط
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .كك
    

  النسبة:  تذكر أخرى .لل
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 تعليقات:

 األهداف .ط
 المقرر الرئيس؟ما هدف  -1 .2
 تكوين الملكة عند الدارسين لبحث المسائل الفضائية، والطرق الصحيحة لكتابة األبحاث العلمية. .1
 تعريف البحث العلمي، وبيان أهميته، والهدف منه. .2
 بيان أركان البحث العلمي، ومراحل إعداده، وصفات الباحث العلمي. .3
 العلمية، واختيار األنسب منها.التعريف بمناهج الفقهاء في كتابة األبحاث  .4
 التمهيد إلعداد البحوث في المرحلة بعد الجامعية. .5
 بيان أهمية تحقيق التراث اإلسالمي. .6
معرفة أصول تحقيق المخطوطات، ومناهج العلماء في التحقيق، وكيفية اختيار النسخ المعتمدة  .7

 ودراستها.
المخطوطة، وطرق التعريف بموضوع بيان مرحلة مقدمة التحقيق، وأصول ترجمة مؤلف  .8

المخطوطة، وتحليل مادتها، وبيان منهج المؤلف ومصادره، والتحقق من عنوان المخطوطة، ونسبتها 
 للمؤلف، ووصف النسخ المعتمدة للمخطوطة، وبيان منهج التحقيق.

 .التعريف بخطة تحقيق التراث المعتمدة بقسم الدراسات القضائية .9

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

وإتاحة الفرصة  – Blackboardإدراج المادة التعليمية على الموقع االلكتروني للجامعة  .1
 للتعلم الذاتي.

 والعلمي. ،تحديث موضوعات المقرر بما يتوافق مع التطور التقني .2
 توظيف مواقع االنترنت المتخصصة، والمكتبة االلكترونية في تحسين المقرر الدراسي. .3
 التي يتم تدريسها في الجانب العملي.  متابعة الحداثة في البرامج .4
 متابعة المؤتمرات العلمية، وورش العمل المتخصصة.  .5

 التوافق مع ما تقدمه المؤسسات التعليمية المماثلة. .6
 دليل الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  .ط

 وصف عام للمقرر:
فإتقان أسس وأصول  في الدراسات القضائية، (منهج البحث والتحقيق)يرتكز المقرر على بيان دور 

البحث والتحقيق في مجال الدراسات القضائية؛ يسهل حفظ العلوم القضائية، ويؤدي إلى إتقان عمل 

 البحوث والرسائل العلمية في الدراسات القضائية.
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .51
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 ساعتان 1 .تعريف البحث العلمي، وبيان أمهيته، واهلدف منه  .1

 ساعتان 1 أركان البحث العلمي، ومراحل إعداده، وصفات الباحث العلمي.  .2

 ساعتان 1 أسس الصياغة العلمية للبحث العلمي. .3

 ساعتان 1 .البحث الفقهي يف الشبكة العاملية للمعلومات )اإلنرتنت(، والربامج الرتاثية .4

أصول البحث الفقهي، وبيان مناهج الفقهاء يف ترتيب األبواب يف املذاهب  .5
 .الفقهية، وبيان مصطلحات الفقهاء يف املذاهب األربعة

 ساعتان 1

األربعة مع الرتكيز على املذهب الكتب املعتمدة يف كل مذهب من املذاهب  .6
 .احلنبلي, وبيان املعتمد عند املتقدمني واملتوسطني واملتأخرين

 ساعتان 1

مناهج العلماء يف حتقيق املخطوطات، وكيفية اختيار النسخ املعتمدة  .7
 .ودراستها

 ساعتان 1

 ساعتان 1 .نسخ املخطوطة، ومرحلة املقابلة بني النسخ .8

 ساعتان 1 .وحترير النص، وتقوميه، والتعليقات وختريج النصوصمرحلة التصحيح،  .9

مرحلة مقدمة التحقيق، وأصول ترمجة مؤلف املخطوطة، وطرق التعريف  .10
مبوضوع املخطوطة، وحتليل مادهتا، وبيان منهج املؤلف ومصادره، والتحقق 
من عنوان املخطوطة، ونسبتها للمؤلف، ووصف النسخ املعتمدة 

 .للمخطوطة، وبيان منهج التحقيق

 ساعتان 1

 ساعتان 1 .التعريف خبطة حتقيق الرتاث املعتمدة بقسم الدراسات القضائية .11

 ساعتان 1 .تطبيق عملي على البحث العلمي .12

 ساعتان 1 .تطبيق عملي على حتقيق املخطوطات .13

 ساعتان 1 مراجعة. .14
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2 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .52
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية

 28   ـ  28 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -دد ساعات الدراسة ع .53
 

 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .54

جيب أن تتوافق خمرجات تعلم املقرر مع أساليب التقومي واسرتاتيجيات التدريس، وتعمل مجيعها معًا 
وتقوميهم، وتدريسهم، وتقدم متطلبات املؤهالت بصفتها وحدة متناسقة تعكس انسجامًا بني تعلم الطلبة، 

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

لدراسية خمرجات تعلم خاصة بربانمج واحد أو أكثر مدجمة مع اخلمس، ويكون لدى بعض املقررات ا
خمرجات تعلم املقرر؛ لتعكس مدى توافقها مع خمرجات تعلم الربانمج، كما حتدد مصفوفة خمرجات تعلم 

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

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

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

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

 .واصطالحاً  ،لغة البحث العلميتعريف - 1-1

 أركان البحث العلمي، والصياغة العلمية له.-

أصول البحث الفقهي، وبيان مناهج الفقهاء يف ترتيب  -

 المحاضرة. •

 والمناقشة.الحوار  •

 العصف الذهني.  •

االختبتتتتتتتتتتتارات  •
 التحريرية

األستتتتتتتتتتتتتتتتتتئلة  •
 الشفوية.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 األبواب يف املذاهب الفقهية.

مناهج العلماء يف حتقيق املخطوطات، وكيفية اختيار النسخ  -
 .املعتمدة ودراستها

 نسخ املخطوطة، ومرحلة املقابلة بني النسخ.-

، وتقوميه، والتعليقات وختريج مرحلة التصحيح، وحترير النص-
 صوص.الن

مرحلة مقدمة التحقيق، وأصول ترمجة مؤلف املخطوطة، وطـرق -
التعريف مبوضوع املخطوطة، وحتليـل مادهتـا، وبيـان مـنهج املؤلـف 
ومصـــادره، والتحقـــق مـــن عنـــوان املخطوطـــة، ونســـبتها للمؤلـــف، 

 .ووصف النسخ املعتمدة للمخطوطة، وبيان منهج التحقيق

استتتتتتتتخدام  ستتتتتتتلوب  •
التعلتتتتتتتيم الجمتتتتتتتاعي 

 والتعاوني.

المنتتتتتتتتتاظرات بتتتتتتتتتين  •

 الطالب

 

القضتتتتتتتتتتتتتتتتتتايا  •
 العملية.

 ملفات اإلنجاز. •

العتتتتتتتتتتتتتتترو   •
الفرديتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 والجماعية.

عمليتتات تقتتويم  •
 األقران.

منتتتتتتتتتتتتتتتتتتديات  •
النقتتتتتتتتتتتتتتتتاش، 
 والمقابالت.

 املعرفيةاملهارات  2
2-1 

المناقشات واالسئلة الشفهية واعداد استمماة  لمماعةتة دمتد   ❖
 الطالب في الممرة.

الممتتت ال المنتتت اني  تتتت اتتت ا االامرتتتاةات الم راراتتتة  عمتتتد  ❖
 اامراةات أعماا السنة ا ا الفصل الدةاسي (.

المم ال  النهائي  ت ا ا االامراة النهائي واجرات  نزليتة  ❖
 .جماعية أو فردية (واع اث   س اًء 

 المحاضرة. •

 الحوار والمناقشة. •

 العصف الذهني.  •

استتتتتتتتخدام  ستتتتتتتلوب  •
التعلتتتتتتتيم الجمتتتتتتتاعي 

 والتعاوني.

المنتتتتتتتتتاظرات بتتتتتتتتتين  •
 الطالب

 

االختبتتتتتتتتتتتارات  •
 التحريرية

األستتتتتتتتتتتتتتتتتتئلة  •
 الشفوية.

القضتتتتتتتتتتتتتتتتتتايا  •
 العملية.

 ملفات اإلنجاز. •

العتتتتتتتتتتتتتتترو   •
الفرديتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 والجماعية.

عمليتتات تقتتويم  •
 األقران.

منتتتتتتتتتتتتتتتتتتديات  •
النقتتتتتتتتتتتتتتتتاش، 
 والمقابالت.

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
الموائماااة باااين الجاناااب النظاااري والجاناااب العملاااي  3-1

 .لمفردات المقرر

 المحاضرة. •

 الحوار والمناقشة. •

 العصف الذهني.  •

استتتتتتتتخدام  ستتتتتتتلوب  •
التعلتتتتتتتيم الجمتتتتتتتاعي 

 والتعاوني.

المنتتتتتتتتتاظرات بتتتتتتتتتين  •
 الطالب

االختبتتتتتتتتتتتارات  •
 التحريرية

األستتتتتتتتتتتتتتتتتتئلة  •
 الشفوية.

القضتتتتتتتتتتتتتتتتتتايا  •
 العملية.

 ملفات اإلنجاز. •

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

 والجماعية.

عمليتتات تقتتويم  •
 األقران.

منتتتتديات النقتتتاش، 

 والمقابالت.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
الطالتتب قتتادرا بنهايتتة تتتدريم المقتترر ينبيتتي  ن يكتتون  4-1

 :على  ن

 .يتقن مبادئ االتصال الشفهي والكتابي .6
يستتتتخدم مصتتتادر تعلتتتم الكترونيتتتة، ومواقتتتع  .7

 .تعليمية على االنترنت ذات الصلة بالمقرر
 .يتواصل مع زمالئه ويحترم الر ي اآلخر .8

 االستماع والتواصل.  .9

استتتتالم الواجبتتتات علتتتى نظتتتام إدارة التعلتتتيم  .10
(blackboard.) 

 الجلسات التحكيمية.إدارة  .11

 الحوار والمناقشة. •

 العصف الذهني.  •

استتتتتتتتخدام  ستتتتتتتلوب  •
التعلتتتتتتتيم الجمتتتتتتتاعي 

 والتعاوني.

المنتتتتتتتتتاظرات بتتتتتتتتتين  •
 الطالب

 البحوث التطبيقية

االختبتتتتتتتتتتتارات  •
 التحريرية

األستتتتتتتتتتتتتتتتتتئلة  •
 الشفوية.

القضتتتتتتتتتتتتتتتتتتايا  •
 العملية.

 ملفات اإلنجاز. •

العتتتتتتتتتتتتتتترو   •
الفرديتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 والجماعية.

عمليتتات تقتتويم  •

 األقران.

منتتتتديات النقتتتاش، 

 والمقابالت.

   (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
بنهايتتة تتتدريم المقتترر ينبيتتي  ن يكتتون الطالتتب قتتادرا  5-1

 :على  ن

العلمي، و ركانه، وبيان البحث تعريف  .5
 صفات الباحث.

القدرة على صياغة مفردات البحث العلمي  .6

 .بعبارات موجزة ومؤثرة في ذات الوقت
 هميتة البحتتث العلمتي بليتتة  القتدرة علتى بيتتان .7

 .مؤثرة

 المحاضرات. •

تمثيتتتتتتتتتتل األدوار بتتتتتتتتتتين -

 الطالب .

التمرينتتتتتتتتتتتتتات   •

 العملية.

االختبتتتتتتتتتتتارات  •
 الشفوية.

االختبتتتتتتتتتتتارات  •
 التحريرية.

المالحظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 المباشرة.

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .55

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي
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 % 20 7 االختبار الفصلي التحرير 1

 % 10 9 االختبار الفصلي الشفوي 2

 % 10 طول العام الواجبات والتكليفات والحضور  3

 %60 األخير االختبار النهائي  4

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 العام الدراسي.تقسيم رئيم القسم الطالب على  عضاء هيئة التدريم بالقسم في بداية  .1

 إلزام كل عضو هيئة تدريم بتقديم جدول بالساعات المكتبية وساعات اإلرشاد األكاديمي. .2
 إعالن هذه الجدول في لوحة إعالنات القسم وموقع الكلية اإللكتروني. .3

 

 مصادر التعل م .سس
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
د. عبد العزيز بن عبدالرمحن  ومناهـجه وكتابته وطباعته ومناقشته:البحث العلمي حقيقته ومصادره ومادته  .1

 .بن علي الربيعة

 : أ.د/ عبدهللا بن عبدالرحيم عسيالن.حتقيق املخطوطات بني الواقع والنهج األمثل .2

 ن.و : عبدالسالم حممد هار حتقيق النصوص ونشرها .3

 صالح الدين املنجد. : د.قواعد حتقيق املخطوطات .4

 أ.د: عبدالوهـاب بن إبراهـيم أبو سليمان. :علمي ومصادر الدراسات الفقهيةكتابة البحث ال .5

 : أمحد شليب.كيف تكتب حبثًا أو رسالة .6

 أمحد سعيد حوى. : د.املدخل إىل مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان .7

اببن بَْدَران : عبد القادر بن أمحد بن مصطفى الدمشقي، الشهـري املدخل إىل مذهـب اإلمام أمحد بن حنبل .8
 هـ(.1346)ت/

 د. أكرم يوسف عمر القوامسي. :املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي .9
: أمحد بن حممد نصري املذهب احلنفي مراحله وطبقاته، ضوابطه ومصطلحاته، خصائصه ومؤلفاته .10

 الدين النقيب.
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 .: حممد املختار حممد املامياملذهـب املالكي، مدارسه ومؤلفاته ـ خصائصه ومساته .11
 

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

 مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. .1
 مجلة البحوث اإلسالمية. .2
 مجلة العدل. .3

 مجلة القضائية. .4
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

http://www.nu.eg.sa/gui 

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

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 .مقعد الحد األقصى لكل شعبة (50)قاعة مزود ة بعدد 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .31

 قاعات دراسية.
 المحكمة الصورية.قاعة 

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

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

 بروجكتور.
 حاسب آلي.
 سبورة ذكية.

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

http://www.nu.eg.sa/gui
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 استبيانات تقويم  الطالب للمقرر:

 ،طريق استراتيجية التيذية الراجعةفي تلك االستراتيجية يقوم الطالب بتقييم المقرر عن 
من و ،التدريمباستخدام استبيانات لمعرفة  آراء الطالب  حول المقرر و مدي فعالية  سلوب 

الممكن طرح هذه االستبانات من خالل الموقع االلكتروني  لعضو هيئة التدريم  و الموقع 
 االلكتروني للكلية.

 التقييم الداخلي للمقرر:

 و عن طريق القسم العلمي، حيث تتم عملية التقييم هذه إما عن طريق  ستاذة المادة  

يفتر   ن يقيَّم الزمالء في القسم  داء عضو هيئة التدريم في تقديم المقرر و فعالية األدوات 

 .المستخدمة في تقديمه

 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ضضض
 دورية للمقرر من قبل لجنة الخطط المراجعة الكما تتم عملية تقييم المقرر  يضا من خالل 

 الجداول في القسم فيما يعرف بسياسة تدوير المقررات.و

 

 إجراءات تطوير التدريس: .ططط

 تشجيع استخدام التقنية الحديثة في تقديم المقرر الدراسي. (1
 تشجيع عمليات التعلم الذاتي. (2
 تشجيع القراءات الخارجية.  (3
 المناقشة الجماعية.تشجيع الطالب علي  (4

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

 ء هيئة التدريم داخل القسم.تبادل تصحيح المقررات بين  عضا (1

 تبادل تصحيح المقررات بين  عضاء هيئة التدريم من خارج الجامعة . (2

 .المقارنة بمقررات مماثلة في جامعات (3
 صِّف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ععع

يستجد في المجتمع من تطورات إعادة النظر في المادة العلمية وربطها بما  (3
وتييرات وإظهار االحتياجات إلضافات  و تييرات حسب هذه التطورات وذلك 

 بالتعاون مع  عضاء التخصص الواحد .
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 .المقارنة بمقررات مماثلة في جامعات (4
 

 ................................................................................................ اسم منسق الربانمج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 4/ 1/ 4 توصيف املقررات الدراسية:

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 .الوضعية للقوانني نقدية دراسة اسم املقرر: 

 55016213-2 رمز املقرر: 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى سم املؤسسة التعليمية:ا 1440 -3 -27اتريخ التوصيف:

 الدراسات القضائية - الدراسات القضائية واألنظمة القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ظ
 55016213-2 دراسة نقدية للقوانني الوضعية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .78
  (2)أسبوعيًّا  ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .79
 الدراسات القضائية - ماجستري. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .80

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

 املستوى الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .81
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .82
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .83
 املبىن الرئيسياملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .84

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

 %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .مم
 

   

  النسبة:  اإللكرتوينالتعليم  .نن
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .عع
    

  النسبة:  تذكر أخرى .فف
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 تعليقات:

 

 األهداف .ع
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 .انتشارها, تطورها, نشأهتا: الوضعية ابلقوانني الطالب تعريف -1

 .واملناقشة احلوار يف الطالب مهارات تنمية -2

 .الوضعية القوانني مثالب إظهار -3

  .الطالب عند النقدية الشخصية بناء -4

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

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

 توظيف التقنية املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر.
 
 
   
 دليل الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  .ظ

 وصف عام للمقرر:

 .الوضعية ابلقوانني الطالب يتناول هذا املقرر تعريف

 .الوضعية القواننييسعى هذا املقرر اىل تنمية ملكة الطالب يف نقد 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .56
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 (.تفسريه  - مدارسه – خصائصه – فروعه – مصادره – نشأته) القانون تعريف

 2 1 .القانون نقد يف املنهج

 2 1 .القانون نقد وسائل

 2 1 .  النطاق حيث من القانون نقد

 2 1 .الغاية حيث من القانون نقد

 2 1 .التنظيم منهج حيث من القانون نقد

 2 1 .مصادره حيث من القانون نقد

 2 1 .القانونية القاعدة أساس حيث من القانون نقد

 . صياغته اىل النظر حيث من القانون نقد

 .الغامض النص نقد /أ

 .املعيب النص نقد /ب

 .القانوين النص يف اخلفاء عيب /ج

 .القانوين النص يف اإلشكال عيب /د

 .القانوين النص يف اإلمجال عيب /ه

 . القانوين النص يف اخلطأ عيب /و

1 2 

 2 1 . القانونية النصوص تعارض
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 2 1 .ذلك ومناقشة احلرايت من القانون موقف

 2 1 .ذلك ومناقشة والعقوبة اجلرمية من القانون موقف

 2 1 .الوضعية ابلقوانني العمل من سالميةاإل الشريعة موقف

 2 1 .سالميةاإل الشريعة تقنني دعوى إبطال

 2 1 .الوضعية القوانني احنرافات من صور

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .57
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

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

 

 قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق  .59
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

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

 احملاضرة. • الوضعيةابلقوانني التعريف  • 1-1
 احلوار واملناقشة. •
 العصف الذهين.  •
استخدام أسلوب التعليم  •

 اجلماعي والتعاوين.

االختبارات  •
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. •
 القضااي العملية. •

 .لنقد القوانني الوضعيةأتهيل الطالب  • 1-2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املناظرات بني الطالب •

1-3    
 املهارات املعرفية 2

2-1 
املناقشات واألسئلة الشفهية وإعداد استمارة ملتابعة تقدم  ❖

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

 واحباث ) سواًء مجاعية أو فردية (.
 

  

2-2    
 وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية  3

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

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب •

االختبارات  •
 التحريرية

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

 واجلماعية.
عمليات تقومي  •

 األقران.
منتدايت النقاش،  •

 واملقابالت.
3-2    

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

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

 االنرتنت ذات الصلة ابملقرر.
 يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية  .18
 االستماع والتواصل  .19
استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم  .20

(blackboard.) 

 احلوار واملناقشة. •
 العصف الذهين.  •
استخدام أسلوابلتعليم  •

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب •
 والتقارير البحوث التطبيقية •

االختبارات  •
 التحريرية

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

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

منتدايت النقاش،  •
 واملقابالت.

4-2    
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1    
 
 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .60
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 20 السابع االختبار النصفي 1
 20 طوال الفصل الواجبات والتكليفات 2
 60 األخري االختبار النهائي 3
4    
5    
6    

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .غ

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

 تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية العام الدراسي. .1
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .2
 ول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين.إعالن هذه اجلد .3

 
 

 مصادر التعل م .صص
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
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 . عودة لعبدالقادر القانونية وأوضاعنا االسالم -1

 .القانون لدراسة املدخل -2

 .الرتمانيين السالم لعبد القانونية واملناهج املقارن القانون -3

 .حممد عبدهللا حملمد  والقانون الشريعة يف حبوث -4

  حممصاين لصبحي العربية الدول يف التشريعية األوضاع -5

  .األشقر لعمر  الوضعية القوانني ال اإلهلية الشريعة -6

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

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

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع الفقه اإلسالمي - 

  موقع جملة العدل - 

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

 املكتبة الشاملة -

 جامع الفقه اإلسالمي -

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

 تشتمل القاعات على عدد من املقاعد ال يقل عن عشرين مقعدا. -

 توفري سبورة ذكية بكل قاعة دراسية -

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

 ال ينطبق
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .33

 حاسب آيل بكل قاعة -

 توفري أجهزة عرض )داات شو( يف القاعات -
 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .34

 بروجكتور. .7

 حاسب آيل. .8

 ذكية.سبورة  .9
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .غغغ
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ففف

 استمارة تقييم املقر من قبل الطالب -

 املالحظة املستمرة ألداء الطالب أثناء املشاركة الفردية واجلماعية -

 واملناقشات املتعلقة ابملقرر اليت تدور أثناء احملاضراتمن خالل احلوارات  -

 املناقشة -

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

 طرح األسئلة حول موضوع احملاضرة واحملاضرات السابقة -
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 استطالع آراء الطالب حول مدى فهمهم للمقرر -

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

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

 توجيه الطالب للبحث الذايت عن املعلومة -

 تفعيل التقنيات احلديثة يف عملية التدريس -

 تنويع أساليب التدريس -

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

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

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

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

تكوين جلنة من أعضاء هيئة التدريس ملراجعة املقرر بصفة دورية وإجراء التعديالت املناسبة كل ثالث سنوات يف ضوء نتائج  -
 يما يتعلق ابملنهجالدراسات العلمية احلديثة ف

 ربط املقرر مبعايري اجلودة -
 

 أنور بن حسني احلمرايند.  اسم منسق الربانمج:

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

 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 .ابلقرائن املعاصرةاإلثبات  اسم املقرر:  

 55016215-2رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 .قسم الدراسات القضائية -                                          .كلية الدراسات القضائية واألنظمة القسم: -لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .غ
 55016215-2  .اإلثبات ابلقرائن املعاصرة. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .85
 .ساعتان أسبوعياً . عدد الساعات املعتمدة: 2 .86
 .املاجستري يف الدراسات القضائية. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .87

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

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

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

 %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .صص
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .قق
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .شش
    

  النسبة:  تذكر أخرى .تت
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 تعليقات:

 األهداف .ف
 املقرر الرئيس؟ما هدف  -1

 . وبيان أهميته التعريف بموضوع )اإلثبات بالقرائن المعاصرة(، .1
 اإلثبات بالقرائن المعاصرة، ومدى االعتماد عليها في الحكم القضائي.االطالع على أحكام  .2

إطالع الدارس على األنظمة المتعلقة بموضوع )اإلثبات بالقرائن المعاصرة( في النظام القضائي  .3
 السعودي.

بيان حكم الشريعة اإلسالمية فيما يقدمه العلم الحديث من أمارات وقرائن, السيما في زمن تتجدد فيه  .4
بنظر شرعي أصيل يوضح أحكامها, ويبين مدى المعاصرة نوازل القرائن, وذلك بدراسة هذه القرائن 

 .حجيتها في القضاء
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
وإتاحة الفرصة  – Blackboardإدراج المادة التعليمية على الموقع االلكتروني للجامعة  .1

 للتعلم الذاتي.
 والعلمي. ،تحديث موضوعات المقرر بما يتوافق مع التطور التقني .2
 توظيف مواقع االنترنت المتخصصة، والمكتبة االلكترونية في تحسين المقرر الدراسي. .3
 التي يتم تدريسها في الجانب العملي.  متابعة الحداثة في البرامج .4
 متابعة المؤتمرات العلمية، وورش العمل المتخصصة.  .5

 التوافق مع ما تقدمه المؤسسات التعليمية المماثلة. .6
 

 دليل الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  .ع
 

 وصف عام للمقرر:
فالفهم الدقيق للقرائن  في القضاء، (اإلثبات بالقرائن المعاصرة)يرتكز المقرر على بيان دور 

 المعاصرة طريق موصل إلى الحكم القضائي الصحيح.

 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .61
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
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 ساعتان 1 .تعريف القرائن املعاصرة, وبيان أنواعها، والفرق بني القرينة وما يشتبه هبا  .1

 ساعتان 1 ، وحمله، وأقسامه، ومذاهب الفقهاء يف طرق اإلثبات.، وشروطهابلقرائن اإلثباتأمهية  .2

 ساعتان 1 حقيقة عبء اإلثبات، وأمهيته، وقواعده.  .3

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

 ساعتان 1 دور خملفات اجلرمية يف اإلثبات ابلقرائن. .5

 ساعتان 1 .وما دوهنا ،الفحص الطيب املثبت لالعتداء على النفس .6

 (: 1بيان أحكام اإلثبات ابلقرائن املعاصرة ) .7

 .أحكامهماهيته, و  ريح االفرتاضيالتش •

 .وأحكامهاماهيتها, بصمة املخ  •

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

 .أنواعها, وأحكامها التحاليل املخربية الطبية •

 أربع ساعات 2

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

 ساعتان 1

 (:3)بيان أحكام اإلثبات ابلقرائن املعاصرة  .9

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

 .البصمة الوراثية وأثرها يف إثبات جرائم القصاص، واحلدود •

 ساعتان 1

 ساعتان 1 وسائل التقنية احلديثة يف اإلثبات اجلنائي. .10

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

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

 ساعتان 1 مراجعة. .13

 
 
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .62
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2 

 دروس إضافية حماضرات 
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

ــــــــــــــــــــــــــ 28 ساعات التدريس الفعلية

 ــــ

ـــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ

 ــــــــــــ

ــــــــــــــــ

 ـــــــــ

28 

ــــــــــــــــــــــــــ 28 الساعات املعتمدة

 ــــ

ـــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ

 ــــــــــــ

ــــــــــــــــ

 ــــــــــ

28 

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -دد ساعات الدراسة ع .63
 

 

 

 واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .64

جيب أن تتوافق خمرجات تعلم املقرر مع أساليب التقومي واسرتاتيجيات التدريس، وتعمل مجيعها معًا 
بصفتها وحدة متناسقة تعكس انسجامًا بني تعلم الطلبة، وتقوميهم، وتدريسهم، وتقدم متطلبات املؤهالت 

ة ابملقرر الدراسي، وينبغي عادًة أال تكون الوطنية مخسة جماالت للتعلم، وتتطلب خمرجات تعلم خاص
خمرجات تعلم املقرر أكثر من مثانية، حيث تتوافق هذه املخرجات مع واحد أو أكثر من جماالت لتعلم 
اخلمس، ويكون لدى بعض املقررات الدراسية خمرجات تعلم خاصة بربانمج واحد أو أكثر مدجمة مع 

مع خمرجات تعلم الربانمج، كما حتدد مصفوفة خمرجات تعلم خمرجات تعلم املقرر؛ لتعكس مدى توافقها 
  الربانمج املخرجات املدجمة يف املقررات.

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

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

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 املعرفة 1

 اإلثبات بالقرائن المعاصرة.تعريف  • 1-1 

، ومحلتتتته، ، وشتتتتروطهبتتتتالقرائن اإلثبتتتتات هميتتتتة  •
 و قسامه، ومذاهب الفقهاء في طرق اإلثبات.

 المحاضرة. •

 الحوار والمناقشة. •

 العصف الذهني.  •

االختبتتتتتتتتتتتارات  •
 التحريرية

األستتتتتتتتتتتتتتتتتتئلة  •
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 حقيقة عبء اإلثبات، و هميته، وقواعده. •

المرافعتات الشترعية، اإلثبات بالقرائن فتي نظتامي  •
 واإلجراءات الجزائية.

 دور مخلفات الجريمة في اإلثبات بالقرائن. •

ومتا  ،الفحص الطبي المثبت لالعتداء على التنفم •
 .دونها

 وسائل التقنية الحديثة في اإلثبات الجنائي. •

 

 

استتتتتتتتخدام  ستتتتتتتلوب  •
التعلتتتتتتتيم الجمتتتتتتتاعي 

 والتعاوني.

المنتتتتتتتتتاظرات بتتتتتتتتتين  •

 الطالب

 

 الشفوية.

القضتتتتتتتتتتتتتتتتتتايا  •
 العملية.

 ملفات اإلنجاز. •

العتتتتتتتتتتتتتتترو   •
الفرديتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 والجماعية.

عمليتتات تقتتويم  •
 األقران.

منتتتتتتتتتتتتتتتتتتديات  •
النقتتتتتتتتتتتتتتتتاش، 
 والمقابالت.

 املهارات املعرفية 2
2-1 

المناقشات واالسئلة الشفهية واعداد استمماة  لمماعةتة دمتد   ❖
 الطالب في الممرة.

الممتتت ال المنتتت اني  تتتت اتتت ا االامرتتتاةات الم راراتتتة  عمتتتد  ❖
 اامراةات أعماا السنة ا ا الفصل الدةاسي (.

واجرات  نزليتة المم ال  النهائي  ت ا ا االامراة النهائي  ❖
 .واع اث   س اًء جماعية أو فردية (

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة. •

 الحوار والمناقشة. •

 العصف الذهني.  •

استتتتتتتتخدام  ستتتتتتتلوب  •
التعلتتتتتتتيم الجمتتتتتتتاعي 

 والتعاوني.

المنتتتتتتتتتاظرات بتتتتتتتتتين  •
 الطالب

 

االختبتتتتتتتتتتتارات  •
 التحريرية

األستتتتتتتتتتتتتتتتتتئلة  •

 الشفوية.

القضتتتتتتتتتتتتتتتتتتايا  •
 العملية.

 ملفات اإلنجاز. •
العرو  الفرديتة  •

 والجماعية.

عمليتتتتتات تقتتتتتويم  •
 األقران.

منتتديات النقتاش،  •
 والمقابالت.

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
الموائماااة باااين الجاناااب النظاااري والجاناااب العملاااي  3-1

 .لمفردات المقرر

 المحاضرة. •

 الحوار والمناقشة. •

 العصف الذهني.  •

استتتتتتتتخدام  ستتتتتتتلوب  •

االختبتتتتتتتتتتتارات  •
 التحريرية

األستتتتتتتتتتتتتتتتتتئلة  •
 الشفوية.

http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-6271.htm#0
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
التعلتتتتتتتيم الجمتتتتتتتاعي 

 والتعاوني.

المنتتتتتتتتتاظرات بتتتتتتتتتين  •
 الطالب

 

القضتتتتتتتتتتتتتتتتتتايا  •
 العملية.

 ملفات اإلنجاز. •

العتتتتتتتتتتتتتتترو   •
الفرديتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 والجماعية.

عمليتتات تقتتويم  •
 األقران.

منتتتتديات النقتتتاش، 

 والمقابالت.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
تتتدريم المقتترر ينبيتتي  ن يكتتون الطالتتب قتتادرا بنهايتتة  4-1

 :على  ن

 .يتقن مبادئ االتصال الشفهي والكتابي .1
يستتتتخدم مصتتتادر تعلتتتم الكترونيتتتة، ومواقتتتع  .2

 .تعليمية على االنترنت ذات الصلة بالمقرر
 .يتواصل مع زمالئه ويحترم الر ي اآلخر .3

  .االستماع والتواصل .1
التعلتتتيم استتتتالم الواجبتتتات علتتتى نظتتتام إدارة  .2

(blackboard.) 

 إدارة الجلسات التحكيمية. .3

 الحوار والمناقشة. •

 العصف الذهني.  •

استتتتتتتتخدام  ستتتتتتتلوب  •
التعلتتتتتتتيم الجمتتتتتتتاعي 

 والتعاوني.

المنتتتتتتتتتاظرات بتتتتتتتتتين  •
 الطالب

 البحوث التطبيقية

االختبتتتتتتتتتتتارات  •
 التحريرية

األستتتتتتتتتتتتتتتتتتئلة  •
 الشفوية.

القضتتتتتتتتتتتتتتتتتتايا  •
 العملية.

 ملفات اإلنجاز. •

العتتتتتتتتتتتتتتترو   •
الفرديتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 والجماعية.

مليتتات تقتتويم ع •
 األقران.

منتتتتديات النقتتتاش، 

 والمقابالت.

   (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
بنهايتتة تتتدريم المقتترر ينبيتتي  ن يكتتون الطالتتب قتتادرا  5-1

 :على  ن

يشتتتتترح ويحلتتتتتل قواعتتتتتد اإلثبتتتتتات بتتتتتالقرائن  .8
المعاصتتترة إلثبتتتات الحكتتتم القضتتتائي، ويقتتتيم 

 األدلة على كيفية حلها.

صتياغة مرافعتة بعبتارات متوجزة القدرة على  .9

 .ومؤثرة في ذات الوقت
 .القدرة على إدارة الجلسة بلية مؤثرة .10

 المحاضرات. •

تمثيتتتتتتتتتتل األدوار بتتتتتتتتتتين -

 الطالب .

التمرينتتتتتتتتتتتتتات   •
 العملية.

االختبتتتتتتتتتتتارات  •
 الشفوية.

االختبتتتتتتتتتتتارات  •
 التحريرية.

المالحظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 المباشرة.

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .65
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مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 % 20 7 االختبار الفصلي التحرير 1

 % 10 9 االختبار الفصلي الشفوي 2

 % 10 طول العام الواجبات والتكليفات والحضور  3

 %60 األخير االختبار النهائي  4

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 م الدراسي.تقسيم رئيم القسم الطالب على  عضاء هيئة التدريم بالقسم في بداية العا .1

 إلزام كل عضو هيئة تدريم بتقديم جدول بالساعات المكتبية وساعات اإلرشاد األكاديمي. .2
 إعالن هذه الجدول في لوحة إعالنات القسم وموقع الكلية اإللكتروني. .3

 

 مصادر التعل م .طط
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

  ابن قدامة.املغىن :  .1

 ابن رشد.بداية اجملتهد وهناية املقتصد:  .2

  ابن القيم.الطرق احلكمية:  .3

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

 اإلثبات ابلقرائن: د. مجال طه. .5

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

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

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

 د. حممد مصطفى الزحيلي.وسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية يف املعامالت املدنية واألحوال الشخصية:  .9
  د. حممد بن معجوز.وسـائل اإلثبـات يف الفقـه اإلســالمي:  .10

 د. حسني احملمدي بوادي.الوسائل العلمية احلديثة يف اإلثبات اجلنائي:  .11
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مركز التميز البحثي يف فقه القضااي ندوة )حنو منهج علمي أصيل لدراسة القضااي الفقهية املعاصرة(:  .12
 املعاصرة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرايض.

 اثنياً: املراجع النظامية:
 املرافعات الشرعية .نظام  .12

 نظام اإلجراءات اجلزائية . .13

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

 مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. .1
 مجلة البحوث اإلسالمية. .2
 مجلة العدل. .3

 مجلة القضائية. .4
 التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع 3

http://www.nu.eg.sa/gui 

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

 

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 .مقعد الحد األقصى لكل شعبة (50)قاعة مزود ة بعدد               

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .35

 اعات دراسية.ق
 قاعة المحكمة الصورية.

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .7
 ال ينطبق.

 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .8

http://www.nu.eg.sa/gui
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 ر.بروجكتو
 حاسب آلي.
 سبورة ذكية.

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

 استبيانات تقويم  الطالب للمقرر:

ريق استراتيجية التيذية في تلك االستراتيجية يقوم الطالب بتقييم المقرر عن ط
مقرر و مدي فعالية  سلوب طالب  حول ال،باستخدام استبيانات لمعرفة  آراء الالراجعة
،و من الممكن طرح هذه االستبانات من خالل الموقع االلكتروني  لعضو هيئة التدريم

 التدريم  و الموقع االلكتروني للكلية.
 التقييم الداخلي للمقرر:

تتم عملية التقييم هذه إما عن طريق  ستاذة المادة  و عن طريق القسم العلمي، حيث  

يفتر   ن يقيَّم الزمالء في القسم  داء عضو هيئة التدريم في تقديم المقرر و فعالية األدوات 

 .المستخدمة في تقديمه

 

 

 القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو  .ووو
 دورية للمقرر من قبل لجنة الخطط كما تتم عملية تقييم المقرر  يضا من خالل المراجعة ال

 الجداول في القسم فيما يعرف بسياسة تدوير المقررات.و

 إجراءات تطوير التدريس: .ييي

 تشجيع استخدام التقنية الحديثة في تقديم المقرر الدراسي. (1
 تشجيع عمليات التعلم الذاتي. (2
 تشجيع القراءات الخارجية.  (3
 تشجيع الطالب علي المناقشة الجماعية. (4

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

 تبادل تصحيح المقررات بين  عضاء هيئة التدريم داخل القسم. (1
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 تبادل تصحيح المقررات بين  عضاء هيئة التدريم من خارج الجامعة . (2

 .المقارنة بمقررات مماثلة في جامعات (3
 لتطويره:صِّف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط  .بببب

إعادة النظر في المادة العلمية وربطها بما يستجد في المجتمع من تطورات  (1
وتييرات وإظهار االحتياجات إلضافات  و تييرات حسب هذه التطورات وذلك 

 بالتعاون مع  عضاء التخصص الواحد .

 .المقارنة بمقررات مماثلة في جامعات (2
 

 احلمرايند. أنور بن حسني  اسم منسق الربانمج:

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4/ 1/ 4 توصيف املقررات الدراسية: 
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 .القضاء الدويل اسم املقرر:  

 55016216-2 رمز املقرر:  
 

 

 

 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 .جامعة أم القرى     سم املؤسسة التعليمية:ا هـ(12/3/1440)         اتريخ التوصيف
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 .قسم الدراسات القضائية -                                          .كلية الدراسات القضائية واألنظمة القسم: -لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ق
 55016216-2  .القضاء الدويل اسم املقرر الدراسي ورمزه: . 1 .92
 .ساعتان أسبوعياً . عدد الساعات املعتمدة: 2 .93
 .املاجستري يف الدراسات القضائية. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .94

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

 .الفصل الدراسي الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .95
 .ال يوجد املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. 5 .96
 .ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .97
 .املبىن الرئيسي لكلية الدراسات القضائية واألنظمةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .98

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

 %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .ثث
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .خخ
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ضض
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ظظ
 

 تعليقات:

 األهداف .ك
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 الرئيس؟ما هدف المقرر  -1 .10

 وأسسه،  ومصادره، ونبذة عن التطور التاريخي للقضاء الدولي.معرفة مفهوم القضاء الدولي،  .1
والمنظمات , باعتبارها  ،وعالقاتها باألفراد وبغيرها من الدول وعناصرها ,  ،بيان حقيقة الدولة .2

 مجاال  من مجاالت السياسة الشرعية المهمة والسيما في هذا العصر .
 إيضاح حقوق الدولة في األرض التي تقوم عليها.  .3
 وحصانتهم . ، وحقوقهم ، التعرف على واجبات ممثلي رئيس الدولة في الخارج  .4
 والحرب . ، بيان األسس التي تقوم عليها الدول في حال السلم  .5
 دراسة ذلك موازنا  بالقانون الدولي العام, وبيان سبق الفقه اإلسالمي في تدوين هذا العلم وتفصيله .  .6
 .بيان الفرق بين القانون الدولي الخاص والقانون الدولي العام   .7
 ت لها المملكة العربية السعودية، ومعرفة أثرها القضائي.بيان أهم اتفاقيات األمم المتحدة التي انضم .8

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

وإتاحة الفرصة  – Blackboardإدراج المادة التعليمية على الموقع االلكتروني للجامعة  .1
 للتعلم الذاتي.

 والعلمي. ،التطور التقنيتحديث موضوعات المقرر بما يتوافق مع  .2
 توظيف مواقع االنترنت المتخصصة، والمكتبة االلكترونية في تحسين المقرر الدراسي. .3
 متابعة الحداثة في البرامج التي يتم تدريسها في الجانب العملي.  .4
 متابعة المؤتمرات العلمية، وورش العمل المتخصصة.  .5

 التعليمية المماثلة.التوافق مع ما تقدمه المؤسسات  .6
 دليل الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  .غ

 وصف عام للمقرر:
؛ يسهل )القضاء الدولي(فإتقان أسس وأصول  ،مفهوم )القضاء الدولي(يرتكز المقرر على بيان 

 .هذا المجال، ويؤدي إلى إتقان عمل البحوث والرسائل العلمية في المنازعات الدوليةالحكم في مسائل 
 
 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .66
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

مفهااوم القضاااء الاادولي،  وأسساااه،  ومصااادره، ونبااذة عااان  .1
 التطور التاريخي للقضاء الدولي.

 ساعتان 1

, ومسائوليتها تجااه غيرهاا مان الادول وعناصارها ,حقيقة الدولاة  .2
ورعايا الدول  ،وتجاه رعاياها ،وتجاه الهيئات والمنظمات الدولية

  .األخرى

 ساعتان 1
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التمثيال  –: رئايس الدولاة الخارجيةالممثلون للدولة في عالقاتها   .3
 –القنصالي التمثيال  –السافراء  –الخارجي : ) وزارة الخارجية 

 . حصانتهم وحقوقهم (

 ساعتان 1

قتهااا بقواعااد الوع ،ص القاعاادة القانونيااة الدوليااةطبيعااة وخصااائ  .4
عاان الدوليااة  والمسااؤولية ها،,وبيااان مصااادر، القااانون الااداخلي

 . هامخالفت

 ساعتان 1

السلم: التجارية,  األسس العامة التي تقوم عليها العالقات في حالة .5
 ،, وتسااليم المجاارمينواالقتصااادية, والثقافيااة, وفااي منااع الجاارائم

وماا إلاى  ،وفي المجال الجوي, والبحاري, والباري ،وفي المرور
ذلك من وجوه التعاون في المجاالت التي تتطلبهاا الحيااة السالمية 

 . , وبسعادة البشرالدولللترقي بأحوال 

 ساعتان 1

العالقات بين الدول في حالة األسس العامة التي تقوم عليها    .6
  .الحرب

 ساعتان 1

يلها تسج –شروطها  –أنواعها  –: حقيقتها الدولية المعاهدات  .7
طرق إنهاء  –تعديلها أو تغييرها  –تنفيذها  –آثارها  –ونشرها 
 . انتهاؤها –العمل بها 

 ساعتان 1

 ساعتان 1 .المنازعات الدولية، وطرق حلها  .8

 ساعتان 1  .عقد الذمة، عقد األمان، عقد الصلح  .9

 ساعتان 1  ., وعقوبته: حقيقتهفي القضاء الدوليالجاسوس أحكام  .10

 ساعتان 1 .القضاء الدولي فينسان إلقوق احلالدولية  الحماية  .11

اتفاقيات األمم المتحدة التي انضمت لها المملكة العربية    .12
 .السعودية، واألثر القضائي لها

 ساعتان 1

 :ظيمات العامة الدولية واالقليميةالتن  .13

 نظامها . –: أقسامها هيئة األمم المتحدة •

 جامعة الدول العربية . •

 التعاون الخليجي .دول مجلس  •

 ساعتان 1

 ساعتان 1 مراجعة. .14
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2 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .67
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية

 28     28 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -دد ساعات الدراسة ع .68
 

 

 

 واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .69
جيب أن تتوافق خمرجات تعلم املقرر مع أساليب التقومي واسرتاتيجيات التدريس، وتعمل مجيعها معًا بصفتها وحدة متناسقة تعكس 

خاصة ابملقرر انسجامًا بني تعلم الطلبة، وتقوميهم، وتدريسهم، وتقدم متطلبات املؤهالت الوطنية مخسة جماالت للتعلم، وتتطلب خمرجات تعلم 
الدراسي، وينبغي عادًة أال تكون خمرجات تعلم املقرر أكثر من مثانية، حيث تتوافق هذه املخرجات مع واحد أو أكثر من جماالت لتعلم 
اخلمس، ويكون لدى بعض املقررات الدراسية خمرجات تعلم خاصة بربانمج واحد أو أكثر مدجمة مع خمرجات تعلم املقرر؛ لتعكس مدى 

 ها مع خمرجات تعلم الربانمج، كما حتدد مصفوفة خمرجات تعلم الربانمج املخرجات املدجمة يف املقررات.توافق
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

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

مفهااوم القضاااء الاادولي،  وأسسااه،  ومصااادره، ونبااذة - 1-1
 عن التطور التاريخي للقضاء الدولي.

وعناصاارها , ومساائوليتها تجاااه غيرهااا  ,حقيقااة الدولااة-
ماان الاادول وتجاااه الهيئااات والمنظمااات الدوليااة وتجاااه 

 .رعاياها ورعايا الدول األخرى
الممثلون للدولة في عالقاتها الخارجية : رئيس الدولاة -
 –السافراء  –التمثيل الخارجي : ) وزارة الخارجياة  –
 . (حصانتهم وحقوقهم –تمثيل القنصلي ال
قتهاا الطبيعة وخصاائص القاعادة القانونياة الدولياة وع-

 والمساؤولية ها,وبيان مصاادر، بقواعد القانون الداخلي
 .هامخالفتالدولية عن 

 المحاضرة. •

 الحوار والمناقشة. •

 العصف الذهني.  •

استتتتتتتتخدام  ستتتتتتتلوب  •

التعلتتتتتتتيم الجمتتتتتتتاعي 
 والتعاوني.

المنتتتتتتتتتاظرات بتتتتتتتتتين  •

 الطالب

 

االختبتتتتتتتتتتتارات  •
 التحريرية

األستتتتتتتتتتتتتتتتتتئلة  •
 الشفوية.

القضتتتتتتتتتتتتتتتتتتايا  •
 العملية.

 ملفات اإلنجاز. •

العتتتتتتتتتتتتتتترو   •
الفرديتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 والجماعية.
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 طرق التقومي التدريس للمقرراسرتاتيجيات  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 األسااس العامااة التااي تقااوم عليهااا العالقااات فااي حالااة-

  .السلم
أسس العامة التي تقوم عليهاا العالقاات باين الادول فاي -

 .حالة الحرب
شااروطها  –أنواعهااا  –حقيقتهااا ):  الدوليااة المعاهادات-
تعااديلها أو  –تنفيااذها  –آثارهااا  –ا تسااجيلها ونشااره –

 (. انتهاؤها –العمل بها  طرق إنهاء –تغييرها 
 .المنازعات الدولية، وطرق حلها-

عمليتتات تقتتويم  •
 األقران.

منتتتتتتتتتتتتتتتتتتديات  •
النقتتتتتتتتتتتتتتتتاش، 
 والمقابالت.

 املهارات املعرفية 2
2-1 

المناقشات واالسئلة الشفهية واعداد استمماة  لمماعةتة دمتد   ❖
 الطالب في الممرة.

الممتتت ال المنتتت اني  تتتت اتتت ا االامرتتتاةات الم راراتتتة  عمتتتد  ❖
 الدةاسي (.اامراةات أعماا السنة ا ا الفصل 

المم ال  النهائي  ت ا ا االامراة النهائي واجرات  نزليتة  ❖
 .واع اث   س اًء جماعية أو فردية (

 المحاضرة. •

 الحوار والمناقشة. •

 العصف الذهني.  •

استتتتتتتتخدام  ستتتتتتتلوب  •
التعلتتتتتتتيم الجمتتتتتتتاعي 

 والتعاوني.

المنتتتتتتتتتاظرات بتتتتتتتتتين  •
 الطالب

 

االختبتتتتتتتتتتتارات  •
 التحريرية

األستتتتتتتتتتتتتتتتتتئلة  •
 الشفوية.

القضتتتتتتتتتتتتتتتتتتايا  •
 العملية.

 ملفات اإلنجاز. •

العتتتتتتتتتتتتتتترو   •
الفرديتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 والجماعية.

عمليتتات تقتتويم  •
 األقران.

منتتتتتتتتتتتتتتتتتتديات  •
النقتتتتتتتتتتتتتتتتاش، 
 والمقابالت.

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
الموائماااة باااين الجاناااب النظاااري والجاناااب العملاااي  3-1

 .لمفردات المقرر

 المحاضرة. •

 الحوار والمناقشة. •

 العصف الذهني.  •

استتتتتتتتخدام  ستتتتتتتلوب  •
التعلتتتتتتتيم الجمتتتتتتتاعي 

 والتعاوني.

المنتتتتتتتتتاظرات بتتتتتتتتتين  •
 الطالب

 

االختبتتتتتتتتتتتارات  •

 التحريرية

األستتتتتتتتتتتتتتتتتتئلة  •
 الشفوية.

القضتتتتتتتتتتتتتتتتتتايا  •
 العملية.

 ملفات اإلنجاز. •

العتتتتتتتتتتتتتتترو   •
الفرديتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 والجماعية.

عمليتتات تقتتويم  •
 األقران.

منتتتتديات النقتتتاش، 
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 طرق التقومي التدريس للمقرراسرتاتيجيات  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 والمقابالت.

 تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4
بنهايتتة تتتدريم المقتترر ينبيتتي  ن يكتتون الطالتتب قتتادرا  4-1

 :على  ن

 .يتقن مبادئ االتصال الشفهي والكتابي .1
يستتتتخدم مصتتتادر تعلتتتم الكترونيتتتة، ومواقتتتع  .2

 .تعليمية على االنترنت ذات الصلة بالمقرر
 .يتواصل مع زمالئه ويحترم الر ي اآلخر .3

  .واصلاالستماع والت .4
استتتتالم الواجبتتتات علتتتى نظتتتام إدارة التعلتتتيم  .5

(blackboard.) 

 إدارة الجلسات التحكيمية. .6

 الحوار والمناقشة. •

 العصف الذهني.  •

استتتتتتتتخدام  ستتتتتتتلوب  •
التعلتتتتتتتيم الجمتتتتتتتاعي 

 والتعاوني.

المنتتتتتتتتتاظرات بتتتتتتتتتين  •
 الطالب

 البحوث التطبيقية

االختبتتتتتتتتتتتارات  •
 التحريرية

األستتتتتتتتتتتتتتتتتتئلة  •
 الشفوية.

القضتتتتتتتتتتتتتتتتتتايا  •
 العملية.

 ملفات اإلنجاز. •

العتتتتتتتتتتتتتتترو   •
الفرديتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 والجماعية.

عمليتتات تقتتويم  •
 األقران.

منتتتتديات النقتتتاش، 

 والمقابالت.

   (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
بنهايتتة تتتدريم المقتترر ينبيتتي  ن يكتتون الطالتتب قتتادرا  5-1

 :على  ن

بيان  سسه، ، والقضاء الدوليتعريف  .1
 .وتاريخه

 .اإللمام بأحكام القضاء الدوليالقدرة على  .2
 .القضاء الدولي همية  القدرة على بيان .3

 المحاضرات. •

تمثيتتتتتتتتتتل األدوار بتتتتتتتتتتين -

 الطالب .

التمرينتتتتتتتتتتتتتات   •
 العملية.

االختبتتتتتتتتتتتارات  •
 الشفوية.

االختبتتتتتتتتتتتارات  •
 التحريرية.

المالحظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 المباشرة.

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .70

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 % 20 7 االختبار الفصلي التحرير 1

 % 10 9 االختبار الفصلي الشفوي 2

 % 10 طول العام الواجبات والتكليفات والحضور  3
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 %60 األخير االختبار النهائي  4

 إلرشاد األكادميي للطالب ودعمهما .ق
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 م الدراسي.تقسيم رئيم القسم الطالب على  عضاء هيئة التدريم بالقسم في بداية العا .1

 إلزام كل عضو هيئة تدريم بتقديم جدول بالساعات المكتبية وساعات اإلرشاد األكاديمي. .2
 إعالن هذه الجدول في لوحة إعالنات القسم وموقع الكلية اإللكتروني. .3

 

 مصادر التعل م .عع
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: .14

 هـ .451حملمد بن علي أمحد بن حزم , املتوىف  :احمللى -1
 أليب يعلى . :األحكام السلطانية -2
 أليب عبيد . :األموال -3
 البن قيم اجلوزية . :هدي خري العبادزاد املعاد يف  -4
 للكتاين . :بوية املسمى ابلرتاتيب اإلداريةنظام احلكومة الن -5
 هـ .183يعقوب بن إبراهيم املتوىف  ،أليب يوسف :اخلراج -6
 د. وهبة الزحيلي . :-مقارنة ابلقانون الدويل العام-لعالقات الدولية يف اإلسالما -7
 حملمد بن احلسن الشيباين , والشارح السرخسي . :شرح كتاب السري الكبري -8
 د. حممد علي احلسن . :القات الدولية يف القرآن والسنةالع -9

 مان مجعة ضمريية .عث د. :يف فقه حممد بن احلسن الشيباين أصول العالقات الدولية -10

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

 مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. .1
 مجلة العدل. .2

 مجلة القضائية. .3
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

http://www.nu.eg.sa/gui 

http://www.nu.eg.sa/gui
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 ال ينطبق.  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 .مقعد الحد األقصى لكل شعبة (50)قاعة مزود ة بعدد 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .36

 قاعات دراسية.
 المحكمة الصورية.قاعة 

 ال ينطبق. مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .9
 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .10

 بروجكتور.
 حاسب آلي.
 سبورة ذكية.

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

 استبيانات تقويم  الطالب للمقرر:

 ،طريق استراتيجية التيذية الراجعةفي تلك االستراتيجية يقوم الطالب بتقييم المقرر عن 
من و ،مقرر و مدي فعالية  سلوب التدريمآراء الطالب  حول الباستخدام استبيانات لمعرفة  

الممكن طرح هذه االستبانات من خالل الموقع االلكتروني  لعضو هيئة التدريم  و الموقع 
 االلكتروني للكلية.

 التقييم الداخلي للمقرر:

ث تتم عملية التقييم هذه إما عن طريق  ستاذة المادة  و عن طريق القسم العلمي، حي 

يفتر   ن يقيَّم الزمالء في القسم  داء عضو هيئة التدريم في تقديم المقرر و فعالية األدوات 

 .المستخدمة في تقديمه

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .جججج
 دورية للمقرر من قبل لجنة الخطط كما تتم عملية تقييم المقرر  يضا من خالل المراجعة ال
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 الجداول في القسم فيما يعرف بسياسة تدوير المقررات.و

 إجراءات تطوير التدريس: .حححح

 تشجيع استخدام التقنية الحديثة في تقديم المقرر الدراسي.
 تشجيع عمليات التعلم الذاتي.
 تشجيع القراءات الخارجية. 
 الجماعية.تشجيع الطالب علي المناقشة 

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

 تدريم داخل القسم.تبادل تصحيح المقررات بين  عضاء هيئة ال

 تبادل تصحيح المقررات بين  عضاء هيئة التدريم من خارج الجامعة .

 .المقارنة بمقررات مماثلة في جامعات
 صِّف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .دددد

المجتمع من تطورات إعادة النظر في المادة العلمية وربطها بما يستجد في 
وتييرات وإظهار االحتياجات إلضافات  و تييرات حسب هذه التطورات وذلك 

 بالتعاون مع  عضاء التخصص الواحد .

 .المقارنة بمقررات مماثلة في جامعات
 

 ................................................................................................ اسم منسق الربانمج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
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 فقه اجلناايت اسم املقرر:  

 55016214-2 رمز املقرر:  
 

 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمة  القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ل
 55016214-2 فقه اجلناايت. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .99

 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .100
 الدراسات القضائية –املاجستري  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .101

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

 األول العام. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .102
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .103
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .104
 املبىن الرئيسياملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .105
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 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .غغ
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .أأأ
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ججج
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ددد
 

 تعليقات:

 

 
 األهداف .م

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 التعريف ابجلرمية واجلناية واجلنحة , والوقوف على خصائصها . -1
 واملسقطات .معرفة ما يتعلق ابجلناية على النفس وما دوهنا من حيث األقسام واألركان والشروط واالستيفاء  -2
 بيان الدايت ومقاديرها , والعاقلة وما يتعلق هبا من أحكام , والقسامة وشروطها وكيفيتها ومقتضاها  -3

 
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

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

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

معرفة ما يتعلق ابجلناية على النفس وما دوهنا من حيث األقسام واألركان ، و ابجلرمية واجلناية واجلنحة , والوقوف على خصائصهاالتعريف  -
 .بيان الدايت ومقاديرها , والعاقلة وما يتعلق هبا من أحكام , والقسامة وشروطها وكيفيتها ومقتضاها ، و املسقطاتوالشروط واالستيفاء و 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .71
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 .تفصيل أقوال الفقهاء يف كل منها :تعريف اجلرمية واجلناية واجلنحة -1

 أقسام اجلرائم من حيث األثر املرتتب عليها . -2
 أقسام اجلرائم من حيث املباشرة والتسبب . -3

1 2 

أقسام اجلرائم , من حيث الوقت واملكان , وما ينبين على كل قسم  -4
. 

1 2 

 2 1 خصائص اجلرمية وأركاهنا . -5

كيفية –موانعها–اركاهنا–وموانعها , )مفهومهااملسئولية اجلنائية  -6
 دفعها(

2 4 

 اثنياً: اجلناايت:

اجلناية على النفس , أقسام القتل بغري حق , تفصيل موجب كل  -7
  .منها , تفصيل مسقطات القصاص

1 2 

اجلناية على مادون النفس وتفصيل أقسامها , وبيان شروط  -8
مسقطات القصاص فيما دون استيفاء القصاص ووقت استيفائه , 

 النفس .

1 2 

 4 2 اثلثاً : الدايت :
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بيان مقاديرها , وأيها األصل , تفصيل التفاوت بني دايت اجملين  -9
 عليهم , تفصيل دايت األعضاء ومنافعها والشجاج واجلراح .

 
 رابعاً : العاقلة :

 تفصيل ما يلي :

 مفهوم العاقلة . -أ

 العاقلة ديتها .اجلناايت اليت تتحمل -ب

 مقدار ما تتحمله العاقلة . -ج

 مقدار ما يتحمله كل فرد من أفراد العاقلة . -د

 من ال عاقلة له . -هـ

2 4 

 خامساً : القسامة :

تعريفها , مشروعيتها , شروط القسامة , كيفية القسامة , مقتضى 
 القسامة .

 

2 4 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .72
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

 ساعتان ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .73



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

208 

 

 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .74
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

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

 احملاضرة. • .التعريف ابجلرمية واجلناية واجلنحة , والوقوف على خصائصها • 1-1
 احلوار واملناقشة. •
 العصف الذهين.  •
استخدام أسلوب التعليم  •

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب •

االختبارات  •
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. •
 القضااي العملية. •

معرفة ما يتعلق ابجلناية على النفس وما دوهنا من حيث األقسام  • 1-2
 واألركان والشروط واالستيفاء واملسقطات .

 

1-3    
 املهارات املعرفية 2

2-1 
املناقشات واألسئلة الشفهية وإعداد استمارة ملتابعة تقدم  ❖

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

 واحباث ) سواًء مجاعية أو فردية (.
 

  

2-2    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

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

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب •

االختبارات  •
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. •
 القضااي العملية. •
 ملفات اإلجناز. •
العروض الفردية  •
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 واجلماعية.

عمليات تقومي  •
 األقران.

منتدايت النقاش،  •
 واملقابالت.

3-2    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

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

 يتقن مبادئ االتصال الشفهي والكتايب. .7
يستخدم مصادر تعلم الكرتونية، ومواقع تعليمية على  .8

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

 االستماع والتواصل  .10
استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم  .11

(blackboard.) 
 

 احلوار واملناقشة. •
 العصف الذهين.  •
استخدام أسلوابلتعليم  •

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب •
 والتقارير البحوث التطبيقية •

االختبارات  •
 التحريرية

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

 واجلماعية.
عمليات تقومي  •

 األقران.
منتدايت النقاش،  •

 واملقابالت.
4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
- - - •  

 
 

 الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل  .75
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 20 السابع االختبار النصفي 1
 20 طوال الفصل الواجبات والتكليفات 2
 60 األخري االختبار النهائي 3
4    
5    
6    
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ك

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

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

 

 مصادر التعّلم .فف
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 بدائع الصنائع , للكاساين . -1

 وهناية املقتصد , البن رشد .بداية اجملتهد  -2

 األم , للشافعي . -3

 املغين , البن قدامة . -4

 منتهى اإلرادات , للفتوحي . -5

 كشاف القناع , للبهويت . -6

 القادر عودة . التشريع اجلنائي اإلسالمي , عبد -7

 اجلرمية والعقوبة , أليب زهرة . -8

 . هللا أبو زيد بن عبد أحكام اجلناية على النفس وما دوهنا عند ابن قيم اجلوزية , د. بكر -9

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

 جملة البحوث الفقهية املعاصرة. .1
 جملة البحوث اإلسالمية. .2
 جملة األصول والنوازل.. 3
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 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 امللتقيات العلمية مثل: ملتقى أهل احلديث، والشبكة الفقهية واأللوكة

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

 املوسوعة الفقهية •
 املكتبة الشاملة •
 الفقه اإلسالميجامع  •

 
 املرافق املطلوبة .قق

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

 مقعد احلد األقصى لكل شعبة. 30قاعة مزود ة بعدد 

 واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض،  .37

 قاعات دراسية.

 املكتبة .

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .38
 

 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .39

 بروجكتور.

 حاسب آيل.

 سبورة ذكية.
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ذذذذ
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .رررر

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

 هيئة التدريس أو املوقع االلكرتوين للكلية.

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

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

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

 املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .شششش

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .1

 تشجيع عمليات التعلم الذايت. .2

 تشجيع القراءات اخلارجية.  .3

 تشجيع الطالب علي املناقشة اجلماعية. .4

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

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

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

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .3

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

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

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات .2
 

 احلمراينأنور بن حسني د.اسم منسق الربانمج: ا

 1440-3-13التوقيع:                                                             التاريخ: 
 
 

 

 

 

 

 

 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

file:///C:/Users/guf14/Downloads/التوصيفات%20المنجزة/الاجراءات%20الجزائية.docx%23_توصيف_المقرر_الدراسي
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 االجراءات الجزائيةاسم املقرر:   

 55016212-2رمز املقرر:   
 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمة  القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ن
 55016212-2    االجراءات اجلزائية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .106
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .107
 الدراسات القضائية –املاجستري . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .108

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

 العام األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .109
 ال يوجدلسابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلبات ا5 .110
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .111
 املبىن الرئيسي. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .112
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 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: نعم التقليديةقاعات احملاضرات  .ههه
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ووو
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ححح
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ططط
 

 تعليقات:

 

 
 األهداف .ه

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 التعريف ابالجراءات اجلزائية. -1

 تنميه مهارات وملكة الطالب يف دراسة االجراءات اجلزائية -2

 احاطة الطالب أبمهية دراسة أحكام االجراءات اجلزائية. -3

 بناء الشخصية القضائية عند الطالب . -4

 
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

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

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

 اجلزائية ، وبناء الشخصية القضائية لدى الطالب .تنمية مهارات وملكة الطالب يف دراسة االجراءات 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .76
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

–عالقة النظام ابملرافعات الشرعية  -التعريف بنظام االجراءات اجلزائية) موضوع النظام -1
اجلزاءات  –حيث املكان واالشخاص تطبيق النظام من  –تطبيق النظام من حيث الزمان 

 واالاثر املرتتبة على خمالفة النظام(.

التعريف ابلدعوى اجلزائية وبيان أطرافها وشروط قبوهلا وطريقة رفعها والفرق بينها وبني  -2
 دعوى املال.

 نشوء الدعوى اجلزائية و كيفية حتريكها. -3

 اجلزائية.   التصرف يف الدعوى اجلزائية وكيفية انقضاء الدعوى -4

 ـ االستدالل ووسائله .  5

 

2 4 

 قبول البالغات والشكاوى. -6

 االنتقال اىل موقع اجلرمية ومعاينته . -7

2 4 
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 ظبط االشخاص الذين يشتبه يف ارتكاهبم اجلرمية. -8

 االستماع اىل أقوال من لديه معلومات عن اجلرمية. -9

 االستعانة أبهل اخلربة.  -10

وسائل مجع  –مصادر التحرايت  –اجراءات التحري) عناصر اجراءات التحري   - 11
 التحرايت (.

 حمضر مجع االستدالل وأمهيته.  -12

 رجال الضبط اجلنائي واختصاصاهتم. -13

 .اجراءات التحقيق وأعماله .-14

 مشروعية  اجراءات التحقيق. -15

 

2 4 

عالنية اجراءات التحقيق  –ضماانت اجراءات التحقيق ) السلطة املختصة ابلتحقيق  -16
 تدوين اجراءات التحقيق (. –

 عناصر التحقيق الرئيسية . -17

 احملقق خصائصه وصفاته . -18

 ضبط افادة الشهود (. –االنتقال واملعاينة  –اجراءات مجع االدلة ) ندب اخلرباء  -19

 أنواعه (. –ضوابطه  –أمهيته  –عريفه التفتيش ) ت -20

2 4 

 قواعد تفتيش االشخاص .  -21

 قواعد تفتيش املنازل . -22

 قواعد تفتيش السيارات . -23

2 4 
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 قواعد تفتيش املتاجر .  -24

 تفتيش املتعلقات الشخصية للمتهم. -25

 شروطه (. –أنواعه  -املتهم) تعريفه -26

القواعد العامة يف  –طريقة االستجواب  -أمهيتهما –واملواجهة) تعريفهما االستجواب  -27
 االستجواب واملواجهة ( .

 قواعد ضبط الرسائل واألوراق واحملاداثت. -28

 –األمر ابلقبض واالحضار  –االجراءات االحتياطية قبل املتهم ) التكليف ابحلضور  -29
 األمر ابلتوقيف (.

 وجبة للتوقيف .اجلرائم الكبرية امل -30

2 4 

 اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف . - 30

 انتهاء التحقيق والتصرف يف الدعوى . -31

 –نظر الدعوى وتداوهلا  –احملاكمة اجلزائية) احملكمة املختصة بنظر الدعوى اجلزائية  -32
 القرارات الصادرة من القاضي بشأهنا (.

 –أسباب نقضه  –قوته  –الدعوى اجلزائية ) شروطه احلكم القضائي الصادر يف  -33
 طريقة نقضه (.

 قواعد تنفيذ األحكام اجلزائية . -34

 

2 4 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .77
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
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 28     28 الساعات املعتمدة
 

 ساعتانالتعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:  -عدد ساعات الدراسة  .78
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .79
 اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم 

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

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

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

 احملاضرة. • التعريف ابإلجراءات اجلزائية  • 1-1
 احلوار واملناقشة. •
 العصف الذهين.  •
استخدام أسلوب التعليم  •

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب •

االختبارات  •
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. •
 القضااي العملية. •

 تنمية مهارات وملكة الطالب يف دراسة اإلجراءات القضائية • 1-2

1-3    
 املهارات املعرفية 2

2-1 
املناقشات واألسئلة الشفهية وإعداد استمارة ملتابعة تقدم  ❖

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

 واحباث ) سواًء مجاعية أو فردية (.
 

  

2-2    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 احملاضرة. • العملي ملفردات املقرر.املوائمة بني اجلانب النظري واجلانب  3-1
 احلوار واملناقشة. •

االختبارات  •
 التحريرية
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 العصف الذهين.  •
استخدام أسلوب التعليم  •

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب •

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

 واجلماعية.
عمليات تقومي  •

 األقران.
منتدايت النقاش،  •

 واملقابالت.
3-2    

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

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

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

(blackboard.) 
 

 احلوار واملناقشة. •
 العصف الذهين.  •
استخدام أسلوابلتعليم  •

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب •
 التطبيقية والتقاريرالبحوث  •

االختبارات  •
 التحريرية

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

 واجلماعية.
عمليات تقومي  •

 األقران.
منتدايت النقاش،  •

 واملقابالت.
4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1   •  

 
 
 

 الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل  .80
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
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 20 السابع االختبار النصفي 1
 20 طوال الفصل الواجبات والتكليفات 2
 60 األخري االختبار النهائي 3
4    
5    
6    

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ل

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

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

 

 مصادر التعّلم .كك
 أصول التحقيق اجلنائي  , مدين اتج الدين . - 1 

 االجراءات اجلزائية , يوسف  احملبوب.اجراءات التحقيق يف نظام  -2

 اجراءات مجع االدلة , علي العجريف . -3

 اجراءات الضبط والتحقيق اجلنائي , كمال سراج الدي -4

   نظام االجراءات اجلزائية . -5

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

 املعاصرة.جملة البحوث الفقهية  .1
 جملة البحوث اإلسالمية. .2
 جملة األصول والنوازل. .3
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 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 امللتقيات العلمية مثل: ملتقى أهل احلديث، والشبكة الفقهية واأللوكة

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

 املوسوعة الفقهية •
 معلمة زايد للقواعد األصولية والفقهية •
 املكتبة الشاملة •

 
 املرافق املطلوبة .لل

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

 مقعد احلد األقصى لكل شعبة. 30قاعة مزود ة بعدد 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .40

 قاعات دراسية.

 املكتبة .

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .41
 

 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .42

 بروجكتور. .1

 حاسب آيل. .2

 سبورة ذكية. .3
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .طططط
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ظظظظ
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 استبياانت تقومي  الطالب للمقرر:

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

 هيئة التدريس أو املوقع االلكرتوين للكلية.

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

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

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

 املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .فففف

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .1

 تشجيع عمليات التعلم الذايت. .2

 تشجيع القراءات اخلارجية.  .3

 تشجيع الطالب علي املناقشة اجلماعية. .4

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

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

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

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .3



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

224 

 

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

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

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات .2
 

 

 

 

 
               

                
 الرسالة توصيف                

 
 
 
 
 
 

 أنور بن حسني احلمرايند. اسم منسق الربانمج:

 ................................................................ التوقيع:

 
 

 1440-3-13 التاريخ
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 الرسالةمنوذج توصيف                                 

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

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمة  القسم: - لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .و
 يف الدراسات القضائيةرسالة املاجستري . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .113
 18 . عدد الساعات املعتمدة:2 .114
 يف الدراسات القضائية املاجستري . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .115

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

 الفصل الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .116
 مجيع مقررات الربانمج . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .117
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .118
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 األهداف

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

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

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

 

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

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

 ب ـ يقدم الطالب مشروع الرسالة مكتوابً بلغة علمية سليمة تتضمن العناصر الرئيسة خلطة البحث.
 .على جملس القسمللموافقة عليها متهيداً لعرضها املرشد العلمي للدراسات العليا  على ج ـ تقدم

لة املوافقة عليه يعني أحد األعضاء مشرفاً على الرسالة، ومشرفاً مساعداً ـ إن يقدم الطالب موضوعه إىل جملس القسم، ويف حا د ـ
 وجد.

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

 .ائل املاجستري ابجلدة واألصالةجيب أن تتميز موضوعات رسز. 
يقبل حتقيق الكتب الرتاثية ذات القيمة العلمية يف جمال التخصص موضوعًا للرسالة مع التقدمي له بدراسة جادة، على أن ح. 

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

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

 .الربانمججلميع مقررات طالب اليشرتط لتكوين جلنة املناقشة اجتياز  - 
 يقرتح جملس القسم املختص أعضاء جلنة املناقشة، وله أن يقرتح عضواً أو عضوين احتياطاً. - 

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

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

 ، اعتباراً من اتريخ إرسال النسخة من الرسالة.ناقشة املقرتح عن شهريناتريخ إرسال النسخة إىل اتريخ امل
 

 وينبغي مراعاة التايل:

 جيب أن ال يكون العضو املناقش قد أسندت له رسالتان ومل يناقش أحدمها. -1
 
والكلية واملوقع اإللكرتوين ابجلامعة يف موعد ال يقل عن أسبوع من املناقشة، ويتم تسليم جيب اإلعالن عن املناقشة ابلقسم  -2

 نسخة من اإلعالن إىل وكيل عمادة الدراسات العليا للشؤون األكادميية قبل أسبوع من املناقشة على األقل.
القسم خالل أسبوع من اتريخ املناقشة، متضمنًا إحدى تعد جلنة املناقشة تقريرًا يوقع من مجيع أعضائها، يقدم إىل رئيس  -3

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

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

 املختص على أال تزيد عن سنة واحدة من اتريخ املناقشة.
 .ةعدم قبول الرسال -4

 
 تقومي الرسالة:

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