
 

 

 
  

 جامعة أم القرى
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 املاجستري يف القضاء االداري
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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

 نظري -2 ال يوجد مقرر اجباري أصول الفقه 2-55016117
 عملي( 1 نظري1) -2 ال يوجد مقرر اجباري المرافعات الشرعية 2-55016118
 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري المدخل إلى القضاء اإلداري 2-55016119
 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري القرارات اإلدارية 2-55016120
 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري التنظيم القضائي 2-55016121
 عملي( 1نظري 1) -2 ال يوجد مقرر اجباري مناهج البحث العلمي 2-55016122

 املستوى الثاين

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري طرق اإلثبات اإلداري 2-55016223
 نظري-2 يوجدال  مقرر اجباري الوظيفة العامة 2-55016224
 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري قضاء اإللغاء 2-55016225
 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري المرفق العام 2-55016226
 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري قضاء التعويض  2-55016227

 املستوى الثالث

 نظري-2 يوجدال  مقرر اجباري التحكيم في المنازعات اإلدارية 2-55016328
 عملي( 1نظري 1) -2 ال يوجد مقرر اجباري المرافعات أمام ديوان المظالم 2-55016329
 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري قضاء التأديب 2-55016330
 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري العقود اإلدارية 2-55016331
 نظري-2 يوجدال  مقرر اجباري الضبط اإلداري 2-55016332
 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري قضائيةال الفقهية قواعدال 2-55016333

 املستوى الرابع

 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري اإلدارة العامة 2-55016434
 عملي( 1نظري 1) -2 ال يوجد مقرر اجباري اإلثبات بالقرائن المعاصرة 2-55016435
 نظري-2 ال يوجد مقرر اجباري القضائية اإلداريةاألحكام  2-55016436

 عملي - 4 ال يوجد مقرر اجباري البحث التكميلي
  املزيد من املستوايت حسب احلاجة أدرج
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 4/ 1/ 4 توصيف املقررات الدراسية:

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 أصول الفقه اسم املقرر:  

 55016117-2 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 .أ

 55016117-2    أصول الفقه. 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

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

 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 الرئيسياملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .7

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

 %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .د
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه
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 تعليقات:

 

 
 األهداف .ب

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 ربط الطالب أبدلة الشريعة يف استنباط األحكام. .1
 تنمية مدارك الطالب يف معرفة أسباب اختالف الفقهاء.  .2
 التوصل بدراسة أصول الفقه إىل كيفية االجتهاد القضائي.  .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 •
 حتديث مصادر التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة من الشبكة املعلوماتية. •
 تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، ورفع ملفات إلكرتونية تعليمية ملوضوعات املقرر. •
 لم املقرر.دراسة الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف تع •
 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:

 يسعى هذا املقرر إىل ربط الطالب ابألدلة الشرعية من حيثية كوهنا موردا لألحكام القضائية ، ومعرفة أسباب االختالف بني العلماء .  -
 

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

 4 2مقدمة خمتصرة عـن نشـأة أصـول الفقـه، وتدوينـه، ومنـاهج التـأليف  .1
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  ونقض دعاوى جتديدهفيه، 

 

 أقسام احلكم الوضعي. –أقسام احلكم التكليفي  –احلكم الشرعي  .2
 

3 6 

ـــ  3  –القيـــاس  –اإلمجـــاع  –الســـنة  –األدلـــة الشـــرعية: الكتـــاب ـ
 العرف. –سد الذرائع  –االستصالح  –االستحسان 

 

4 8 

 مناذج تطبيقية. –أقسامها  –الدالالت: أنواعها  -1

 

5 10 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

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

 

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

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

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 احملاضرة. - ابألدلة الشرعية التعريف  - 1-1

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

 والتعاوين.اجلماعي 
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

 التعريف بطرائق استنباط االحكام الشرعية  - 1-2

1-3    
 املهارات املعرفية 2

2-1 
املناقشات واألسئلة الشفهية وإعداد استمارة ملتابعة تقدم  ❖

 الطالب يف املقرر.
 .ين من خالل االختبارات التحريريةالتكويالتقومي  ❖
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
 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

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.  -
استخدام أسلوابلتعليم  -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 االنرتنت ذات الصلة ابملقرر.

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

(blackboard.) 
 

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -
 والتقارير البحوث التطبيقية -

 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
 يعرف مآخذ األئمة وأصوهلم. .4

 

 احملاضرات. -
 .األدوار بني الطالبمتثيل  -

 

التمرينات   -
 العملية.

االختبارات  -
 الشفوية.

االختبارات  -
 التحريرية.

 املالحظة املباشرة. -
5-2    

 
 
 

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

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

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

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د
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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 التعل م .ه
 الرسالة، الشافعي. .1
 البحر احمليط، الزركشي.  .2
 العدة، القاضي أبو يعلى.  .3
 املستصفى، الغزايل.  .4
 إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، الشوكاين. .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
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 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 
 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: مثال  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:

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.
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 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  .ش

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

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ص
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: .ض

 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  .ط
 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: .ظ

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

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات .2
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 د. أنور بن حسني احلمراين اسم منسق الربانمج:
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 4/ 1/ 4 توصيف املقررات الدراسية : 

 
لبرامج الدراسات العلياتوصيف مقرر دراسي   

 السعوديةعربية لكة االممل

 وزارة التعليم

 كلية الدراسات القضائية واألنظمة –جامعة أم القرى 

 ماجستير -قسم الدراسات القضائية 

   ةاإلداريحكام القضائية األ

 55016436-2رمز المقرر : 

 الفصل الدراسي األول

 هـ1439/1440
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 دراسي نموذج توصيف مقرر

 

 

: جامعة أم القرى .                                                تاريخ التقرير :  المؤسسة التعليمية

 هـ1/4/1440

 : كلية الدراسات القضائية واألنظمة / قسم الدراسات القضائية الكلية/القسم

 

 : عنه أ ( تحديد المقرر والمعلومات العامة 

 (      55016436-2.  رمزه : )ة  اإلداري حكام القضائيةاأل : المقرر اسم –1

 ساعتان أسبوعيَّاً .:  دةالمعتم الساعات  –2

  الماجستير في القضاء اإلداري . : ضمنها المقرر تقديم يتم التي البرامج أو البرنامج –3

 حسب الجدول الدراسي . : اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس  المقرر -4

 الفصل الدراسي الرابع .  : المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذه المقرر فيه -5

 ال يوجد . : المقرر)إن وجدت( االمتطلبات المسبقة لهذ -6

 ال يوجد . : المقرر)إن وجدت( االمتطلبات المصاحبة لهذ -7

المبنى  : الرئيسي للمؤسسة التعليميةمكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر  -8

 الرئيسي للكلية .

 نمط الدراسة المتبع : -9

 % 100 –النسبة  -قاعات المحاضرات التقليدية   -أ

 

 :ب ( األهداف 
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 أهداف المقرر الرئيسة :

 التعريف باألحكام القضائية اإلدارية . -1

 بيان شروط صحة األحكام القضائية .  -2

 بيان حجيَّة األحكام القضائية اإلدارية .  -3

 بيان أحكام تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية .  -4

 أنواع االعتراض على األحكام القضائية اإلدارية .  -5

 نقض األحكام القضائية اإلدارية واستئنافها .  -6

  :ن أجل تطوير وتحسين المقرر تنفيذها في الوقت الراهن مالتي يمكن طط  الخ

 . االطالع على مواقع الجهات العدلية في المملكة على شبكة المعلومات .1  

صة في القضاء عموماً ، والقضاء اإلداري خصوصاً .2   . االستفادة من المواقع المتخص ِّ

 . االستفادة من المدونات القضائية الصادرة عن ديوان المظالم في المملكة . 3 

 

المطلوب هنا وصف الموضوعات التي :  : )مالحظةالدراسي  ف المقرريصتوج ( 

 تدرس في المقرر (  

 : وشمولها بحثها المطلوب المواضيع – 1

ِّ في النظام السعودي .  كل ما يتعلَّق بوالية المظالم في اإلسالم ، مع التطبيق على القضاء اإلداري 

ساعات  عدد األسابيع ات المقررموضوعقائمة ب

 التدريس

حكام القضائية اإلدارية وبيان الفرق بينها وبين ما األالتعريف ب  -1

  يشبهها .

 ساعتان 1

 ساعتان 1 أنواع األحكام القضائية اإلدارية وحاالتها . -2

 ساعتان 1 إصدار األحكام القضائية اإلدارية واألسباب التي تبنى عليها. -3

 ساعتان 1 شروط صحة األحكام القضائية اإلدارية .  -4
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 ساعات 4 2 حجيَّة األحكام القضائية اإلدارية وآثارها .  -5

 تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية ؛ حاالته وشروطه وأحكامه . -6

 تنفيذ األحكام األجنبية, النظر في قرارات اللجان شبه القضائية.

 ساعتان 4 2

 ساعتان 1 استئناف األحكام القضائية اإلدارية ؛ حاالته وأحكامه . -7

 ساعتان 1 أسباب الطعن في األحكام القضائية اإلدارية وحاالته .  -8

 ساعتان 1 بطالن األحكام القضائية اإلدارية وأسباب نقضها .  -9

 (:  دراسيفصل  التدريس لكل    ساعات إجمالي عدد)الدراسي   المقرر مكونات – 2

دروس  اتمحاضر 

 إضافية

 المجموع أخرى عملي معامل

الساعات 

 المعتمدة

28 --- --- --- --- 28 

 

 ساعتان  : متوقعة من الطلبة  في األسبوعبحثية ساعات  – 3

 

ر وفقاً لإلطار الوطني للمؤهالت : – 4  مخرجات التعلم للمقرَّ

ر إلى تخريج الطالب 1) العارف والمتقن لمهارات القضاء اإلداري   ( يهدف المقرَّ

المتعلقة بإصدار األحكام القضائية اإلدارية ، وأنواعها ، وأحكامها ، وتنفيذها وحجيَّتها 

، واستئنافها والطعن فيها ، وأسباب بطالنها ونقضها  في القضاء اإلداري   في الفقه 

لسعودي الذي يمث  ل الواقع اإلسالمي ، وموازنتها بما يجري عليه العمل في النظام ا

ر .  التطبيقي للمقرَّ
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 : المعرفة -أ

 : وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر -1

ر هي :   المعارف التي سيتم اكتسابها من خالل المقرَّ

 تعريف الحكم القضائي اإلداري وأنواعه .  -

 األسباب التي تبنى عليها األحكام القضائية اإلدارية .  -

 شروط إصدار األحكام القضائية اإلدارية .  -

 حجيَّة األحكام القضائية اإلدارية . -

 أسباب الطعن في األحكام القضائية اإلدارية واستئنافها .  -

 أسباب بطالن األحكام القضائية اإلدارية ونقضها .  -

 :واإللمام بها  رفالتطوير تلك المعالمقرر  تدريسستراتيجيات ا -2

 المحاضرات التدريسية . -

 التحضير المسبق من قبل الطالب . -

 الحوار والمناقشة . -

 المناظرات بين الطالب . -

 :لدى الطالب  المكتسبة رفاالمعقياس مستوى طرق  -3

 األسئلة والمناقشات الشفهيَّة . - 

 األبحاث المختلفة . -       

 أوراق العمل . -       

 ملفات اإلنجاز . -       

 االختبارات التحريرية المختلفة . -       

 

 :المطلوب تطويرها  اإلدراكية –المهارات المعرفية  -ب

ر إلى تنمية  (1  المهارات المعرفية واإلدراكية التالية :يهدف تدريس المقرَّ

إدراك المفاهيم المختلفة عند أهل العلم في التعريف بالحكم القضائي اإلداري ،  -

 وبيان فقهها وأحكامها الشرعية والنظامية )التطبيقية( .
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 الوعي بطريقة تنمية المعلومات القضائية واإلداريَّة لدى الطالب . -

ف على طريقة بحث مسائ - ل فقه القضاء اإلداري   من مصادرها الشرعيَّة التعرُّ

 المعتمدة . والنظاميَّة

 : اإلدراكية-استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية (2

اإلرشاد والتوجيه لمصادر التعلُّم  –البناء الفقهي والنظامي  –التواصل مع الطالب 

ر .  المختلفة في المقرَّ

 : اإلدراكية المكتسبة -طرق تقييم المهارات المعرفية (3

نقاشات المختلفة أثناء المحاضرات التي من خاللها يمكن معرفة تقدم الطالب ال -   

 في المقرر .

عقد اختبار أعمال سنة من خالله يمكن معرفة المهارات والمعارف التي أتقنها  -   

 الطالب .

 االختبار النهائي الذي يمث ِّل التقويم النهائي للطالب في المقرر . -       

 

 : مهارات العالقات مع اآلخرين  والمسئولية -ج

والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين،  •

 تطويرها :

ر بالجانب العملي والتطبيقي ، مع خالل االستفادة من المعلومات والمهارات  ربط الجانب النظري للمقرَّ

 والمصادر التي تلقاها الطالب في بناء شخصيَّته العلمية .

 والقدرات :استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات  •

 المحاضرات واأللقاء . -

 العصف الذهني للطالب . -

 االستفادة من مواقع المعلومات المختلفة . -

ر المختلفة . -  االستفادة من مراجع ومصادر المقرَّ

       : طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية 

ر ومنهجه . -    التكليف بأبحاث وأوراق عمل في مفردات المقرَّ
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 االختبارات الشفهية . -

  االختبارات التحريرية . -        

ر .  : مهارات االتصال ، وتقنية المعلومات، والمهارات الحسابية )العددية( -د  ال يحتاجها المقرَّ

ر . : المهارات الحركية  )إن كانت مطلوبة( -هـ  ليست مطلوبة في المقرَّ

 :من معارف ومهارات متنوعة  خالل الفصل الدراسيجدول قياس ما اكتسبه الطالب -5

، أو  : مقالة، أو اختبار قصير مثال )نوع التقويم  يم والتق

 مشروع جماعي، أو اختبار فصلي... الخ(

من نسبة الدرجة  المحدد لهاألسبوع 

 يم النهائيوالتق

 %20 7 اختبار فصلي تحريري 1

 %10 طوال المحاضرات المناقشات الشفوية والمشاركات 2

 %10 طوال المحاضرات الواجبات والتكليفات والحضور 3

 %60 األخير االختبار النهائي 4

 : د( الدعم المقدم للطلبة

التوجيه واإلرشاد للطالب ، وتقديم النصح والمشورة العلمية لهم على مستوى القسم كله 

ر على وجه الخصوص .   ، وعلى مستوى أستاذ المقرَّ

 : هـ ( مصادر التعلم

 :  المطلوبر المقرَّ الكتاب الرئيس  -1

    

ر :  التي ياألخرى المراجع  -2  حسن بالطالب الرجوع إليها في المقرَّ

 األحكام السلطانية ، للماوردي ، وألبي يعلى الفراء الحنبلي .  -     

 تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام البن فرحون المالكي . -    
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محمددد د. وليددد بددن   ,السلللطة التقديريللة للقاضللي اإلداري، دراسللة تأصلليلية تطبيقيللة -    

 .الصمعاني

القضلللاء اإلداري اإلسلللالمي )قضلللاء المظلللالم ( ؛ دراسلللة تطبيقيلللة عللللى النظلللام  -     

. تأليف األستاذ الدكتور ناصر بن محمدد بدن مشدري الغامددي ، دار طيبدة  السعودي

 الخضراء ، مكة المكرمة .

نظريددة الحكددم القضددائي فددي الشددريعة والقددانون ، للدددكتور عبددد الناصددر موسددى أبددو  -    

 البصل . 

 . القضاء اإلداري ، للدكتور سليمان الطماوي ، عدة طبعات -     

 القضاء اإلداري ، للدكتور راغب الحلو ، عدة طبعات . -     

 موسوعة القضاء اإلداري ، للدكتور علي شطناوي ، عدة طبعات . -   

القضاء اإلداري السعودي ، للدكتور خالدد خليدل الظداهر ، مكتبدة القدانون واالقتصداد  -   

 بالرياض .

وشددة ، مركددز الدراسددات العربيددة ، القضدداء اإلداري السددعودي ، للدددكتور شددريف بعل -   

 الرياض .

 حجية األحكام القضائية اإلدارية للدكتور إسماعيل البدوي .دار الفكر الجامعي . -   

  :الكتب والمراجع الموصى بها )الدوريات العلمية، التقارير(  -3

 كتب القضاء اإلداري . -   

 مجالت الجامعات السعودية . -   

 مجلة العدل ، الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة . -   

  مجلة القضائية ، الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة . -  

  :االلكترونية   قعالموا -4

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

 .( 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  -

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

 يات واالسطوانات ونحوها : مجمثل البرتعليمية أخرى مواد أي  -5

ر  ال تنطبق ، وال يحتاجها المقرَّ

 :  و ( المرافق المطلوبة

قاعة دراسية مجهزة بمقاعد مريحة للطالب وطاوالت ، وسبورة ، ومكتب لألستاذ ، 

 لكل شعبة .مقعداً كحد ٍّ أقصى  40تحتوي على 

 :األخرى  المرافق التعليمية-1

 القاعات الدراسية والمدرجات ، لالستفادة منها في االختبارات . -

 قاعة المحكمة الصوريَّة . -

 النادي الطالبي بالكلية . -

 القاعات المصغَّرة للنقاشات العلمية . -

ر . :وأدوات العرض  أجهزة الكمبيوتر -2  ال يحتاجها المقرَّ

ر :يستفاد منها في أداء مصادر أخرى  -3   المقرَّ

 جهاز بروجكتر مجهَّز في كل ِّ قاعٍة دراسية .   -1

 سبورة ذكيَّة للعرض . -2

 :ه وتطويره تحسينوعمليات الدراسي يم المقرر وز( تق

ر الراجعة للطالب : استراتيجيات الحصول على -1  التقويم عن جودة تقديم المقرَّ

 : استبيانات تقويم الطالب للمقرر
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وأستاذه عن طريق مجموعة من بتقييم المقرر في نهاية كل ِّ فصٍل الطالب حيث يقوم 

آراء الطالب حول المقرر و األسئلة واالستبانات المعدة على موقع الجامعة ، لمعرفة 

ر .  مدي فعالية أسلوب التدريس ،  وكفاية المقرَّ

ر األخرى : -1  استراتيجيات تقويم المقرَّ

ر من قبل األستاذ نفسه ، أو من قبل أساتذة يمكن أن تتمَّ عمليات أخرى للت قويم للمقرَّ

 القسم ، أو حتَّى من قبل القسم ذاته كلَّ عاٍم لمعرفة اإليجابيات والسلبيات .

 :دريس وتطويره ت تحسين التإجراءا-3

تشجيع االستفادة من المواقع العلمية اإللكترونية والمكتبات في إثراء مفردات  -

ر .  المقرَّ

 تشجيع الطالب على القراءات الخارجية واألسئلة والنقاشات . -

ر ومفرداته ومستجداته . -  تشجيع األبحاث المستمرة حول المقرَّ

 :وتحصيلهم للمهارات والمعارف  عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة-4

ر بين أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال  - تبادل تدريس المقرَّ

 قضائية .الدراسات ال

تبادل التصحيح ألوراق الطالب وبحوثهم بين أعضاء هيئة التدريس  -

 المتخصصين .

 العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين -2

: 

رات مماثلة في الجامعات األخرى .  -  المقارنة بمقرَّ

ر بعد خمس سنواٍت مثالً  -   . محاولة تطوير مفردات المقرَّ

 أ.د. ناصر بن محمد مشري الغامدي : اسم أستاذ المقرر الذي عبأ التوصيف -

 : التوقيع -

 هـ1/4/1440 : تاريخ إكمال التقرير -

-  
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 4/ 1/ 4 توصيف املقررات الدراسية:

 
 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 القضائي التنظيم اسم املقرر:  

 55016121-2 رمز املقرر:  
 

 

 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي
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 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 .ت

 55016121-2    القضائي التنظيم. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .8
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .9

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

 األول العام. 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 الرئيسيتعليمية: املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة الفرع أو فروع تقدمي . 7 .14

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

 %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .و
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ز
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ط
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ي
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 تعليقات:

 

 
 األهداف .ث

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 اإلملام بنظام القضاء يف الفقه اإلسالمي، ومقارنته ابألنظمة القضائية للمملكة العربية السعودية. .1
 تبيني أصالة النظام القضائي السعودي القائم على أحكام، وأهداف الشريعة اإلسالمية.  .2
 أتهيل الطالب الستيعاب األنظمة القضائية السعودية.  .3

 .  تنمية ملكة الطالب وقدرته على تقومي األنظمة 

)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 •
 در التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة من الشبكة املعلوماتية.حتديث مصا •
 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  .ح
للمقرر:وصف عام   

 نظام القضاء يف الفقه اإلسالمي ، ومقارنته ابألنظمة القضائية للملكة العربية السعودية يتناول هذا املقرر  -
 يسعى هذا املقرر اىل تنمية ملكة الطالب يف فهم األنظمة وتقوميها -

 

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

ــــــف ابلقضــــــاء، واألنظمــــــة القضــــــائية، وتطــــــور املؤسســــــات  .1  4 2التعري
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 القضائية، يف اململكة العربية السعودية.

ـــ  2 ـــا  –اهليئـــات القضـــائية يف اململكـــة:ـ حمـــاكم  –احملكمـــة العلي
حمــــــــاكم الدرجــــــــة األوىل)العامــــــــة، األحــــــــوال  –االســــــــتئناف 

 العمالية(.الشخصية، التجارية، اجلزائية، 
 اجلمركية ...( –اللجان شبه القضائية: )احملاكم املختصة  3

 

3 6 

ـــ  4  –النقـــل واالنتـــداب  –الوضـــع النظـــامي للقضـــاة: التعيـــني ـ
 العزل. –التأديب 

2 4 

 4 2 استقالل القضاء، وضماانته.ـ  5

 –املكاين  –الزماين  –االختصاص القضائي: النوعي  ـ 6
 الدويل.

3 6 

 ديوان املظامل، واختصاصاته.نظام ـ  7

 

2 4 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .7
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

 ساعتان هبا الطالب خالل أسبوعياً:( اليت يقوم الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .8
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 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .9
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات 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 معا  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 وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر  م
 املعرفة 1

 احملاضرة. - التعريف ابلقضاء، واألنظمة القضائية - 1-1
 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.  -
استخدام أسلوب التعليم  -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

أتهيل الطالب الستيعاب األنظمة القضائية  - 1-2
 السعودية.

1-3    
 املهارات املعرفية 2

2-1 
املناقشات واألسئلة الشفهية وإعداد استمارة ملتابعة تقدم  ❖

 الطالب يف املقرر.
 .التحريريةين من خالل االختبارات التقومي 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  -



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى
 العلياعمادة الدراسات 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

99 

 

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

منتدايت النقاش،  -
 واملقابالت.

3-2    
 ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال  4

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

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

 
 
 

 الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل  .10
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 .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(.  
 م الدراسي.تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية العا .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 التعل م .ي
 تبصرة احلكام، ابن فرحون. .1
 التنظيم القضائي يف اململكة، سعود الدريب. .2
 الوسيط يف شرح نظام القضاء السعودي، علي رمضان بركات.  .3
حممــد بــن بــراك التنظــيم القضــائي اجلديــد يف اململكــة العربيــة الســعودية مقــاران  ابلفقــه اإلســالمي،   .4

 الفوزان.
 .. أ.د. انصر بن حممد الغامدييف الفقه اإلسالمي والنظام السعودي التنظيم القضائي .5

 

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

 مجالت الجامعات السعودية . -

 مجلة العدل ، الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة . -   

  مجلة القضائية ، الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة . -  

 
 وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي 3

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

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

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

 مقعد احلد األقصى لكل شعبة. 30قاعة مزود ة بعدد 

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

 دراسية.قاعات  .3

 املكتبة . .4

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

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

 بروجكتور. .4

 حاسب آيل. .5

 سبورة ذكية. .6
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ع
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .غ
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 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:
العلمي، حيث يفرتض أن يقيَّم الزمالء يف القسم أداء عضو املادة أو عن طريق القسم  التقييم هذه إما عن طريق أستاذ تتم عملية  .ف

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

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

 املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .ك

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .5

 تشجيع عمليات التعلم الذايت. .6

 تشجيع القراءات اخلارجية.  .7

 تشجيع الطالب علي املناقشة اجلماعية. .8

معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من  .ل
 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. .4

 تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة .تبادل  .5

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .6
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 صِّف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .م

وإظهار االحتياجات إلضافات أو تغريات إعادة النظر يف املادة العلمية وربطها مبا يستجد يف اجملتمع من تطورات وتغريات  .3
 حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات .4
 

 

 أنور حسني احلمرايند.  اسم منسق الربانمج:

 التوقيع
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 توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 الضبط اإلداري اسم املقرر:  

 55016332-2رمز املقرر:   
 

 

 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

file:///C:/Users/سعيد/Desktop/توصيف%20مقرر%20%20تطبيقات%20أصولية%20مقاصدية.docx%23_توصيف_المقرر_الدراسي
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 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-13الفصل الدراسي األول اتريخ التوصيف:

 الدراسات القضائية -الدراسات القضائية واألنظمةكلية القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج

 55016332-2    الضبط اإلداري. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .15
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .16
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .17

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

 العام األول. 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 الرئيسي. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .21

 . 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
    

  النسبة:  أخرى تذكر .س
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 تعليقات:

 

 
 األهداف .ح

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 بيان مفهوم الضبط اإلداري وأغراضه . -1
 الضبط اإلداري اخلاص يف اململكة العربية السعودية .إيضاح النظام القانوين هليئات  -2
 بيان رسائل الضبط اإلداري . -3
 الوقوف على آلية الرقابة القضائية على أعمال الضبط اإلداري. -4
  حتديد مسئولية الدولة عن أعمال الضبط اإلداري. -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 •
 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  .خ
 للمقرر:وصف عام 

إيضاح النظام القانوين هليئات الضبط اإلداري اخلاص يف اململكة العربية ورسائله، و  بيان مفهوم الضبط اإلداري وأغراضه يتناول هذا املقرر -
 ، ومسؤولية الدولة عن أعماله.لقضائية على أعمال الضبط اإلداريلوقوف على آلية الرقابة ا، واالسعودية

 

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

مفهوم الضبط اإلداري ، تعريف الضبط اإلداري، أغراض الضبط اإلداري ، الفرق بني  -1
 الضبط اإلداري والضبط اإلداري اخلاص

2 4 

 4 2الفرق بني الضبط اإلداري والضبط التنظيمي، املتميز بني الضبط اإلداري والضبط  -2
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 القضائي.
 4 2 أغراض الضبط اإلداري، األمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة. -3
هيئات الضبط اإلداري اخلاص، تعدد هيئات الضبط اإلداري اخلاص، تداخل  -4

 االختصاص بني هيئات الضبط اإلداري .
2 4 

هيئات الضبط  -هيئات الضبط اإلداري اخلاص يف اململكة ، اإلدارة العامة لصحة البيئة -5
هيئة األمر ابملعروف  –اهليئة الوطنية حلماية احلياة الفطرية  –اإلداري يف جمال اآلاثر 

 والنهي عن املنكر .

2 4 

استخدام القوة املادية قرارات الضبط اإلداري  –لوائح الضبط  –وسائل الضبط اإلداري  -6
. 

2 4 

حدود سلطة رقابة القضاء اإلداري، دور  –رقابة القضاء على أعمال الضبط اإلداري  -7
 اللجان اإلدارية ذات االختصاص القضائي .

2 4 

   مسؤولية اإلدارة عن أعمال الضبط اإلداري -8
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .12
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

 ساعتانالتعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:  -عدد ساعات الدراسة  .13
 

 

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

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
تيجيات تدريسها لتشكل معا  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 

 
 املهارات املعرفية

1 
املناقشات واألسئلة الشفهية وإعداد استمارة ملتابعة تقدم  ❖

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

 مجاعية أو فردية (.واحباث ) سواًء 
 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 2
 احملاضرة. - املوائمة بني اجلانب النظري واجلانب العملي ملفردات املقرر. 2-1

 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.
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 3

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

 يتقن مبادئ االتصال الشفهي والكتايب. .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.) 
 

 واملناقشة.احلوار  -
 العصف الذهين.  -
استخدام أسلوابلتعليم  -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -
 البحوث التطبيقية والتقارير -

االختبارات  -
 التحريرية

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

 واجلماعية.
عمليات تقومي  -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .15
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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 السابع االختبار النصفي 1
 20 طوال الفصل والتكليفاتالواجبات  2
 60 األخري االختبار النهائي 3
4    
5    
6    

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ر

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 .بب
  . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 م.1980اإلداري ، القاهرة ، د. حممود عاطف البنا ، حدود سلطة الضبط  -1
د. حلمي الدقدوقي ، رقابة القضاء على املشروعية الداخلة ألعمال الضبط اإلداري ، دار املطبوعات اجلامعية ، ط  -2

 م.1989
 هـ1408الرايض ،  -د. أنور أمحد رسالن ، القانون اإلداري السعودي، معهد اإلدارة العامة -3
 ليل هيكل.القانون اإلداري السعودي, د. السيد خ -4
 .القانون االداري يف اململكة العربية السعودية ، د.محدي حممد العجمي -5

 القانون اإلداري, د. فوزي الغميز. -6
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  . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

 مجالت الجامعات السعودية . -    

 وزارة العدل بالمملكة .مجلة العدل ، الصادرة عن  -   

 مجلة القضائية ، الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة . -  

 . 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.saموقع مجلس القضاء األعلى السعودي على شبكة اإلنترنت) -

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

-  
 

 املرافق املطلوبة .تت
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(: .7

 قاعات دراسية. .1

 املكتبة . .2

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

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

 بروجكتور. .1
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 حاسب آيل. .2

 سبورة ذكية. .3
 

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

 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  .و

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

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ي
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: .أأ

 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  .بب
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 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

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

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .3

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

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

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات .2
 

 

 اسم منسق البرنامج: د. أنور بن حسين الحمراني

 التوقيع:

 1440-4-6التاريخ 
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 توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج                                                   

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 )وحداتن دراسيتان( قضاء اإللغاءاسم املقرر:   

 55016225-2رمز املقرر:   
 

 

 

file:///C:/Users/سعيد/Desktop/توصيف%20مقرر%20%20تطبيقات%20أصولية%20مقاصدية.docx%23_توصيف_المقرر_الدراسي
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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 .خ

 55016225-2 قضاء اإللغاء. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .22
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .23
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .24

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

 العام األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .25
 ال يوجدات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلب5 .26
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .27
 املبىن الرئيسي. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .28

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

 %100 النسبة: نعم التقليديةقاعات احملاضرات  .ع
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ف
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ق
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ر
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 تعليقات:

 

 
 األهداف .د

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 اإلداري، وأسباب الطعن فيه.تعريف الطالب مباهية القرار  -1
 اإلملام بشروط وكيفية إقامة الدعوى إللغاء القرار اإلداري. -2
  بيان اآلاثر املرتتبة على رفع دعوى إلغاء القرار اإلداري. -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(.  

 .اليت يقوم هبا القسم يف حينها اتاملراجعة الدورية للمقرر  •
 الشبكة املعلوماتية.حتديث مصادر التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة من  •
 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 •
 نية املعاصرة بشىت وسائلها لالستفادة منها يف مفردات املنهج املقرر.توظيف التق •

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

-  
 

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

 4 2 أنواعه. –شروطه  –أركانه  –القرار اإلداري: تعريفه نبذة خمتصر عن 
 دعوى إلغاء القرارات اإلدارية:

أال  –صدور القرار من سلطه إدارية وطنية  –شروط قبوهلا: وجود قرار إداري هنائي مؤثر -أ
انتفاء  –االلتزام ابملواعيد  –املصلحة يف دعوى اإللغاء  –يكون القرار من أعمال السيادة 

 طريق الطعن املوازي.

4 8 
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خمالفة النظم  –عيب ختلف الشكل أو اإلجراءات اجلوهرية  –اإللغاء: عيب عدم االختصاص أسباب  -ب
 عيب إساءة استعمال السلطة. –واللوائح أو اخلطأ يف أتويلها أو تطبيقها 

4 8 

بوقف احلكم  –الضرر  –وجود أسباب جدية  –أثر رفع الدعوى على القرار: القاعدة العامة واالستثناء  -ج       
 التنفيذ.

2 4 

 4 2 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

 

 ساعتانالتعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:  -عدد ساعات الدراسة  .18
 

 

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

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
تيجيات تدريسها لتشكل معا  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. -  - 1-1
 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.  -
استخدام أسلوب التعليم  -

 اجلماعي والتعاوين.
 الطالباملناظرات بني  -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

1-2 -  

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

املناقشات واألسئلة الشفهية وإعداد استمارة ملتابعة تقدم  ❖
 الطالب يف املقرر.

 التقومي التكويين من خالل االختبارات التحريرية. ❖
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. .6
يستخدم مصادر تعلم الكرتونية، ومواقع تعليمية على  .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 -
 البحوث التطبيقية والتقارير -

االختبارات  -
 التحريرية

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

 واجلماعية.
عمليات تقومي  -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 واملقابالت.

4-2    
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

 احملاضرات. -  5-1
 متثيل األدوار بني الطالب. -

 

التمرينات   -
 العملية.

االختبارات  -
 الشفوية.

االختبارات  -
 التحريرية.

 املالحظة املباشرة. -
5-2    

 
 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .20
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 .ز

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

 م الدراسي.تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية العا .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
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 مصادر التعّلم .ثث
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 القرار اإلداري يف قضاء جملس الدولة، محدي ايسني عكاشة.  -1
 القرار اإلداري بني النظرية والتطبيق، خالد مساره الزعيب.  -2
 دعوى اإللغاء ووقف تنفيذ القرار اإلداري، مخيس إمساعيل. -3
 قضاء اإللغاء، سليمان حممد الطماوي. –القضاء اإلداري  -4
 ، اندية حممد فرج هللا.معىن القرار اإلداري موضوع دعوى اإللغاء -5

 
 املرافق املطلوبة .جج

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(:

 األقصى لكل شعبة.مقعد احلد  30قاعة مزود ة بعدد 

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

 قاعات دراسية. .3

 املكتبة . .4

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

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

 بروجكتور. .4

 حاسب آيل. .5

 سبورة ذكية. .6
 

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

 استبياانت تقومي  الطالب للمقرر:

املقرر عن طريق اسرتاتيجية التغذية الراجعة ،ابستخدام استبياانت ملعرفة  آراء يف تلك االسرتاتيجية يقوم الطالب بتقييم 
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:
تتم عملية التقييم هذه إما عن طريق أستاذة املادة أو عن طريق القسم العلمي، حيث يفرتض أن يقيَّم الزمالء يف القسم أداء عضو   .حح

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

 القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو  .خخ
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: .دد

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .5

 تشجيع عمليات التعلم الذايت. .6

 تشجيع القراءات اخلارجية.  .7

 تشجيع الطالب علي املناقشة اجلماعية. .8

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

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس داخل القسم. .4

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة . .5



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى
 العلياعمادة الدراسات 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

122 

 

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .6

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

إعادة النظر يف املادة العلمية وربطها مبا يستجد يف اجملتمع من تطورات وتغريات وإظهار االحتياجات إلضافات أو تغريات  .3
 حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات .4
 

 

 احلمراينأنور حسني د.  اسم منسق الربانمج:

 التوقيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4/ 1/ 4 توصيف املقررات الدراسية:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 قضاء التعويض اسم املقرر:  

 55016227-2 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 .ذ

 55016227-2      قضاء التعويض. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .29
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .30
 الدراسات القضائية –املاجستري  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .31

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

 األول العام. 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 .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

 تعريف الطالب أبمهية التعويض عن املسؤولية اإلدارية.   .1
 اإلملام بشروط وإجراءات رفع دعوى التعويض أمام القضاء اإلداري.  .2
بيــان أن اإلســـالم ســبق مجيـــع القــوانني يف حتمـــل الدولــة تبعـــة األضــرار النامجـــة عــن فاعـــل جمهـــول،   .3

 وتنظيم هذا املبدأ 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(.  

 .املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم هبا القسم يف حينها •
 واالستفادة من الشبكة املعلوماتية.حتديث مصادر التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم،  •
 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 •
 املقررتوزيع استباانت على الطالب ملعرفة مرئياهتم حول  •
 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  .ذ
 وصف عام للمقرر:

 أمهية التعويض ، وإجراءات رفع الدعوى أمام القضاء اإلداري .يتعرف الطالب من خالل هذا املقرر على  -
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .21
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
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تنظيمهـــا –تطورهــا  –نطاقهـــا  –املســؤولية اإلداريـــة: مفهومهــا    .1
شرح وتوضيح مبـدأ "ال يطـل دم  –يف اململكة العربية السعودية 

 اإلسالم".يف 

 

3 6 

نظريــة اخلطـــأ املرفقــي واخلطـــأ الشخصــي وحـــدودمها يف اململكـــة   .2
  من النظرية.ملبية السعودية، وموقف ديوان املظاالعر 

 

3 6 

 –النصـوص الـيت تقررهــا  –املسـؤولية بغـري خطــأ: أساسـها ــ  3
 موقف ديوان املظامل إزاءها. –أنواعها 

 

4 8 

موضــــوع  –الــــدعوى إجــــراءات دعـــوى التعــــويض: طبيعـــة ــــ  4
 –شـــروط حتريـــك الـــدعوى  –مواعيـــد الـــدعوى  –الـــدعوى 

 الطعن يف أحكام التعويض. –احلكم يف الدعوى، وحجيته 
 

4 8 

 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .22
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

 ساعتان ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .23
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 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .24
 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  -
 املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم اثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  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. - عن املسؤولية اإلدارية  تعويضاتلابالتعريف  - 1-1
 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.  -
استخدام أسلوب التعليم  -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

اإلملام بشروط وإجراءات رفع دعوى التعويض أمام القضاء  - 1-2
 اإلداري 

1-3    
 املهارات املعرفية 2

2-1 
املناقشات واألسئلة الشفهية وإعداد استمارة ملتابعة تقدم  ❖

 الطالب يف املقرر.
 .ين من خالل االختبارات التحريريةالتقومي التكوي ❖
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  -
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 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. .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    

 
 
 

 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    

 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى
 العلياعمادة الدراسات 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

129 

 

 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(.  
 م الدراسي.تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية العا .7
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .8
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .9

 

 مصادر التعل م .حح
 شرح وتوضيح النصوص اآلتية: .1

 بيت املال"."السرية على  27/5/97( يف 2952ز /  /4األمر السامي رقم ) -أ
 "أروش اجلناايت" 19/5/88( يف 1484فتوى دار اإلفتاء السعودية رقم )  -ب

 "دية احملكوم بقتله شرعا " 10/5/96( يف 11188ص//4األمر السامي رقم )  -ج

 تعويض املضرور من قبل الدولة يف الفقه اإلسالمي، سعود بن سعد الدريب.  .2
 مد الطماوي.قضاء التعويض، سليمان حم –القضاء اإلداري   .3
 التعويض يف املسؤولية اإلدارية، حممد أنس قاسم جعفر.  .4
دراسـة حتليليــة مقارنـة، علــي  –الرقابـة القضـائية علــى أعمـال اإلدارة يف اململكــة العربيـة الســعودية   .5

 شفيق.

 

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

 الجامعات السعودية .مجالت  -

 مجلة العدل ، الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة . -   



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى
 العلياعمادة الدراسات 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

130 

 

 مجلة القضائية ، الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة . -  

 
  . 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.saء األعلى السعودي على شبكة اإلنترنت)موقع مجلس القضا -

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

-  
 

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

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .13

 قاعات دراسية. .5

 املكتبة . .6

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .14
 

 مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .15

 بروجكتور. .7

 حاسب آيل. .8

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

 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  .شش

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

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .صص
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: .ضض

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .9

 تشجيع عمليات التعلم الذايت. .10

 تشجيع القراءات اخلارجية.  .11

 تشجيع الطالب علي املناقشة اجلماعية. .12

معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من  .طط
 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. .7

 تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة .تبادل  .8
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 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .9

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

وإظهار االحتياجات إلضافات أو تغريات إعادة النظر يف املادة العلمية وربطها مبا يستجد يف اجملتمع من تطورات وتغريات  .5
 حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات .6
 

 

 أنور حسني احلمرايند.  اسم منسق الربانمج:

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

 
 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 قضائيةال الفقهية قواعدال اسم املقرر:  

 55016333-2 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 .ز
 55016333-2     قضائيةال الفقهية قواعدال. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .36
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .37
 الدراسات القضائية –املاجستري  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .38

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

 األول العام. 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

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

 %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .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

 القضائية على وجه اخلصوص .الفقهية تعريف الدارس بعلم القواعد عموما  و   .1
 .القضائيةتكوين امللكة الفقهية  .2
 . القضائيةالفقهية 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 .ـ  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 •
 ماتية.حتديث مصادر التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة من الشبكة املعلو  •
 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 •
 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  .ر
 وصف عام للمقرر:

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

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 خراج الثمرة املرجوة منها، مستعيًنا على ذلك بكتب تفسري آايطالب بتطبيق تلك القواعد عليها الست

 .والدراسات التطبيقية املعاصرة، مث يقدم كل طالب تقريًرا عن النصوص اليت كلف بدراستها يف قاعة الدرس مع زمالئه إبشراف أستاذ املقرر
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .26
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 مقدمة خمتصرة عن القواعد من حيث :أوال 

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

2 4 

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

 الدعوى وأطرافها .-1

2 4 

 4 2 البينات .-2

 4 2 احلكم .-3

 4 2 جملس القضاء .-4

 4 2 ضماانت التقاضي .-5

 4 2 تطبيق القواعد األصولية واملقاصدية على مجلة من آايت وأحاديث كتاب األقضية واألحكام

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .27
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

 ساعتان ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .28
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 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .29
 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  -
املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  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 مؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين لل م
 املعرفة 1

 احملاضرة. - وما يتعلق هبا القضائيةالفقهيةالتعريف ابلقواعد  - 1-1
 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.  -
استخدام أسلوب التعليم  -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 الشفوية.األسئلة  -
 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.
 .التحريريةين من خالل االختبارات التقومي 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  -
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر مؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين لل م
 األقران.

منتدايت النقاش،  -
 واملقابالت.

3-2    
 ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال  4

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

 يتقن مبادئ االتصال الشفهي والكتايب. .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  -

 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 .5
 لديه القدرة على تطبيق القواعد على النصوص. .6
 يتصور كيفية استنباط احلكم من الدليل . .7
 يعرف مآخذ األئمة وأصوهلم. .8

 

 احملاضرات. -
 .متثيل األدوار بني الطالب -

 

التمرينات   -
 العملية.

االختبارات  -
 الشفوية.

االختبارات  -
 التحريرية.

 املالحظة املباشرة. -
5-2    

 
 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .30
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
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 20 طوال الفصل الواجبات والتكليفات 2
 60 األخري االختبار النهائي 3
4    
5    
6    

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ش

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 .10
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .11
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .12

 

 مصادر التعل م .دد
 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 :



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى
 العلياعمادة الدراسات 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

140 

 

اسة أتصيلية تطبيقيه مقارنة أتليف القاضي / عبدالغفور حممد القواعد الفقهية يف القضاء در  .1
 البيايت , مرجع مهم جدا  يكون هو الكتاب الرئيسي .

القواعد الفقهية للدعوى القضائية وتطبيقاهتا يف النظام السعودي د/حسني بن عبدالعزيز آل - .2
 الشيخ .

 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

 

 

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

 البحوث الفقهية املعاصرة.جملة  .4
 جملة البحوث اإلسالمية. .5
 جملة األصول والنوازل. .6

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 امللتقيات العلمية مثل: ملتقى أهل احلديث، والشبكة الفقهية واأللوكة

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

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

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

 مقعد احلد األقصى لكل شعبة. 30قاعة مزود ة بعدد 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .16

 قاعات دراسية. .7

 املكتبة . .8

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .17
 

 مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .18

 بروجكتور. .10

 حاسب آيل. .11

 سبورة ذكية. .12
 

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

 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   .فف

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

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .قق
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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: .كك

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .13

 تشجيع عمليات التعلم الذايت. .14

 تشجيع القراءات اخلارجية.  .15

 تشجيع الطالب علي املناقشة اجلماعية. .16

معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من  .لل
 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. .10

 تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة .تبادل  .11

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .12

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

وإظهار االحتياجات إلضافات أو تغريات إعادة النظر يف املادة العلمية وربطها مبا يستجد يف اجملتمع من تطورات وتغريات  .7
 حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات .8
 

 

 أنور حسني احلمرايند.  اسم منسق الربانمج:

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

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 التحكيم في المنازعات اإلدارية اسم املقرر:

 55016328-2 رمز املقرر:
 

 

 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي
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 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 .ش
 (55016328-2 ) التحكيم في المنازعات اإلدارية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .43
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .44
 الدراسات القضائية –املاجستري  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .45

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

 املستوى الثالث –الثاين  العام. 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 .جج
 

   

  النسبة:  اإللكرتوينالتعليم  .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

 إيقاف الطالب على أمهية التحكيم يف املنازعات، وخباصة يف القضااي الشخصية. .1
 تعريف الطالب بواقع التحكيم يف اململكة العربية السعودية.  .2
 جتلية القواعد املتعلقة أبحكام نظام التحكيم السعودي، ومقارنتها مببادئ التحكيم يف الشريعة اإلسالمية.  .3
 بيان رقابة القضاء على التحكيم يف خمتلف مراحله.  .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. •
 املقرراتعقد حلقات نقاش داخل القسم للنظر يف  •
 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  .ز
عام للمقرر:وصف   

 تطور التحكيم. –أنواع التحكيم  –مشروعية التحكيم  –أمهية التحكيم  –تعريف التحكيم ، ويشمل: التحكيم يف الشريعة اإلسالميةأوالً: 

 عزل احملكم. –شروط التحكيم: )الرضاء، الصيغة، احملل( 

 انقضاء احلكم. –الطعن يف احلكم  –تنفيذ احلكم  –حجية حكم احملكمني: لزوم احلكم 

 ، ويشمل:التحكيم يف النظام السعودي اثنياً:

 التعريف بنظام التحكيم السعودي، وتطوره. 

 نطاق التحكيم، وأنواعه، وشروطه، وأطرافه. 
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 هيئة احملكمني، واختيارها، واختصاصاهتا، ونطاق عملها. 

 تنفيذ أحكام التحكيم، والطعن فيها، وإجراءات ذلك. 

 أحكام التحكيم. رقابة القضاء على 

 
 
 
 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .31
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 2 تطور التحكيم. –أنواع التحكيم  –مشروعية التحكيم  –أمهية التحكيم  –تعريف التحكيم  -1
 4 2 عزل احملكم. –شروط التحكيم: )الرضاء، الصيغة، احملل(  -2

 4 2 انقضاء احلكم. –الطعن يف احلكم  –تنفيذ احلكم  –حجية حكم احملكمني: لزوم احلكم  -3

 4 2 التعريف بنظام التحكيم السعودي، وتطوره. -4

 4 2 نطاق التحكيم، وأنواعه، وشروطه، وأطرافه. -5

 4 2 .، واختصاصاهتا، ونطاق عملهاختيارهاهيئة احملكمني، وا -6

 4 2 رقابة القضاء على أحكام التحكيم.و  ،، والطعن فيها، وإجراءات ذلكتحكيمتنفيذ أحكام ال -7

 
 
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .32
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

 ساعتان ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .33
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 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .34
 الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
تيجيات تدريسها لتشكل معا  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

أنواع  –مشروعية التحكيم  –أمهية التحكيم  –تعريف التحكيم  - 1-1
 تطور التحكيم. –التحكيم 

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

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

 .هيئة احملكمني، واختيارها، واختصاصاهتا، ونطاق عملها - 1-2

1-3    
 املهارات املعرفية 2

2-1 
واألسئلة الشفهية وإعداد استمارة ملتابعة تقدم الطالب املناقشات  ❖

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

 ) سواًء مجاعية أو فردية (.
 

  

2-2    
 املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل  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

 السعوديةمعرفة التحكيم وتطوره يف اململكة العربية  .21
 .مناذج عملية على التحكيم .22
 يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية  .23
 االستماع والتواصل  .24
استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم  .25

(blackboard.) 
 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.  -
استخدام أسلوابلتعليم  -

 اجلماعي والتعاوين.
 الطالباملناظرات بني  -
 البحوث التطبيقية -

 والتقارير

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
 ينبغي أن يكون الطالب :بنهاية تدريس املقرر  5-1

أن يعلم الطالب أن التحكيم متواٍز مع القضاء، فهو قضاء خاص، 
وال ينبغي للمشاعر أن تؤثر يف حكمه يف ظل وجود البينات 

 والقرائن القوية.
 

 احملاضرات. -
متثيل األدوار بني  -

 .الطالب
 

التمرينات   -
 العملية.

االختبارات  -
 الشفوية.

االختبارات  -
 التحريرية.

 املالحظة املباشرة. -
5-2    
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .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 النصفياالختبار  1
 20 طوال الفصل الواجبات والتكليفات 2
 60 األخري االختبار النهائي 3
4    
5    
6    

 
 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 .13
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .14
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .15

 

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

 قحطان الدوري.عقد التحكيم يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي،  .1
 التحكيم يف اململكة العربية السعودية، حممد بن انصر البجاد.  .2
 التحكيم يف البالد العربية، عبداحلميد األحدب.  .3

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

 جملة العدل, وزارة العدل. -1
 وزارة العدل. ,جملة الدراسات القضائية -2
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 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 مركز التحكيم السعودي

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

-  
 

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

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .19

 دراسية.قاعات  .9

 املكتبة . .10

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .20
 

 مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .21

 بروجكتور. .13

 حاسب آيل. .14

 سبورة ذكية. .15
 

 

 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .نن
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .هه
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 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:
ث يفرتض أن يقيَّم الزمالء يف القسم أداء عضو املادة أو عن طريق القسم العلمي، حي ة التقييم هذه إما عن طريق أستاذتتم عملي  .وو

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

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .يي
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: .أأأ

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .17

 تشجيع عمليات التعلم الذايت. .18

 تشجيع القراءات اخلارجية.  .19

 تشجيع الطالب علي املناقشة اجلماعية. .20

معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من  .ببب
 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. .13

 تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة .تبادل  .14

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .15
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  .تتت
  .ثثث

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

وتغريات وإظهار االحتياجات إلضافات أو تغريات إعادة النظر يف املادة العلمية وربطها مبا يستجد يف اجملتمع من تطورات  .9
 حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات .10
 

 

 أنور حسني احلمرايند.  اسم منسق الربانمج:

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

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 .اإلثبات ابلقرائن املعاصرة اسم املقرر:  

 55016435-2 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
 55016215-2.  اإلثبات ابلقرائن املعاصرة. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .50
 .ساعتان أسبوعياً . عدد الساعات املعتمدة: 2 .51
 .املاجستري يف الدراسات القضائية. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .52

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

 .الفصل الدراسي الثاين. 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 الرئيسي لكلية الدراسات القضائية واألنظمةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .56

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

 %100 النسبة:  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
 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.

ن حكم الشريعة اإلسالمية فيما يقدمه العلم الحديث من أمارات وقرائن, السيما في زمن تتجدد فيه بيا .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
 متابعة الحداثة في البرامج التي يتم تدريسها في الجانب العملي.  .4
 متابعة المؤتمرات العلمية، وورش العمل المتخصصة.  .5

 التوافق مع ما تقدمه المؤسسات التعليمية المماثلة. .6
 

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

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

 المعاصرة طريق موصل إلى الحكم القضائي الصحيح.
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .36
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 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
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .37
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

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 .38
 

 

 

 واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .39

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

ة ابملقرر الدراسي، وينبغي عادة  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 معا  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
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 اإلثبات بالقرائن المعاصرة.تعريف  - 1-1

، ومحلةةةةه، ، وشةةةةروطهبةةةةالقرائن اإلثبةةةةاتأهميةةةةة  -
 وأقسامه، ومذاهب الفقهاء في طرق اإلثبات.

 حقيقة عبء اإلثبات، وأهميته، وقواعده. -

المرافعةات الشةرعية، اإلثبات بالقرائن فةي نظةامي  -
 واإلجراءات الجزائية.

 دور مخلفات الجريمة في اإلثبات بالقرائن. -

ومةا  ،الفحص الطبي المثبت لالعتداء على الةنف  -
 .دونها

 وسائل التقنية الحديثة في اإلثبات الجنائي. -

 

 

 المحاضرة. -

 الحوار والمناقشة. -

 العصف الذهني.  -

اسةةةةةةةتخدام أسةةةةةةةلوب  -
التعلةةةةةةةيم الجمةةةةةةةاعي 

 والتعاوني.

المنةةةةةةةةةاظرات بةةةةةةةةةين  -
 الطالب

 

االختبةةةةةةةةةةةارات  -
 التحريرية

األسةةةةةةةةةةةةةةةةةةئلة  -
 الشفوية.

القضةةةةةةةةةةةةةةةةةةايا  -
 العملية.

 ملفات اإلنجاز. -

العةةةةةةةةةةةةةةةرو   -
الفرديةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 والجماعية.

عمليةةات تقةةويم  -
 األقران.

منتةةةةةةةةةةةةةةةةةديات  -
النقةةةةةةةةةةةةةةةةاش، 
 والمقابالت.

 املهارات املعرفية 2
2-1 

المناقشات واالسئلة الشفهية واعداد استتمار  لمتاععتة دقتدم  ❖
 الطالب في المقرر.

التقتتت ام التنتتت اني متتتت اتتت ا االاترتتتارات الت راراتتتة  عقتتتد  ❖
 ااترارات أعماا السنة ا ا الفصل الدراسي (.

واجرات منزليتة التق ام  النهائي مت ا ا االاترار النهائي  ❖
 .واع اث   س اًء جماعية أو فردية (

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة. -

 الحوار والمناقشة. -

 العصف الذهني.  -

اسةةةةةةةتخدام أسةةةةةةةلوب  -
التعلةةةةةةةيم الجمةةةةةةةاعي 

 والتعاوني.

المنةةةةةةةةةاظرات بةةةةةةةةةين  -
 الطالب

 

االختبةةةةةةةةةةةارات  -
 التحريرية

األسةةةةةةةةةةةةةةةةةةئلة  -
 الشفوية.

القضةةةةةةةةةةةةةةةةةةايا  -
 العملية.

 ملفات اإلنجاز. -
العرو  الفرديةة  -

 والجماعية.

عمليةةةةةات تقةةةةةويم  -
 األقران.

منتةديات النقةاش،  -
 والمقابالت.

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 المحاضرة. -الموائمةةةة بةةةين الجانةةةب النظةةةري والجانةةةب العملةةةي  3-1

 الحوار والمناقشة. -

االختبةةةةةةةةةةةارات  -
 التحريرية

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
 العصف الذهني.  - .لمفردات المقرر

اسةةةةةةةتخدام أسةةةةةةةلوب  -
التعلةةةةةةةيم الجمةةةةةةةاعي 

 والتعاوني.

المنةةةةةةةةةاظرات بةةةةةةةةةين  -
 الطالب

 

األسةةةةةةةةةةةةةةةةةةئلة  -
 الشفوية.

القضةةةةةةةةةةةةةةةةةةايا  -
 العملية.

 ملفات اإلنجاز. -

العةةةةةةةةةةةةةةةرو   -
الفرديةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 والجماعية.

عمليةةات تقةةويم  -
 األقران.

منتةةةديات النقةةةاش، 

 والمقابالت.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
تةةدري  المقةةرر ينبنةةي أن يكةةون الطالةةب قةةادرا بنهايةةة  4-1

 :على أن

 .يتقن مبادئ االتصال الشفهي والكتابي .26
يسةةةتخدم مصةةةادر تعلةةةم الكترونيةةةة، ومواقةةةع  .27

 .تعليمية على االنترنت ذات الصلة بالمقرر
 .يتواصل مع زمالئه ويحترم الرأي اآلخر .28

  .االستماع والتواصل .29
التعلةةةيم اسةةةتالم الواجبةةةات علةةةى نظةةةام إدارة  .30
(blackboard.) 

 إدارة الجلسات التحكيمية. .31

 الحوار والمناقشة. -

 العصف الذهني.  -

اسةةةةةةةتخدام أسةةةةةةةلوب  -
التعلةةةةةةةيم الجمةةةةةةةاعي 

 والتعاوني.

المنةةةةةةةةةاظرات بةةةةةةةةةين  -
 الطالب

 البحوث التطبيقية

االختبةةةةةةةةةةةارات  -
 التحريرية

األسةةةةةةةةةةةةةةةةةةئلة  -
 الشفوية.

القضةةةةةةةةةةةةةةةةةةايا  -
 العملية.

 ملفات اإلنجاز. -

العةةةةةةةةةةةةةةةرو   -
الفرديةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 والجماعية.

عمليةةات تقةةويم  -
 األقران.

منتةةةديات النقةةةاش، 

 والمقابالت.

   (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
بنهايةةة تةةدري  المقةةرر ينبنةةي أن يكةةون الطالةةب قةةادرا  5-1

 :على أن

يشةةةةةرل ويحلةةةةةل قواعةةةةةد اإلثبةةةةةات بةةةةةالقرائن  .9
المعاصةةةرة إلثبةةةات الحكةةةم القضةةةائي، ويقةةةيم 

 حلها.األدلة على كيفية 

القدرة على صةياةة مرافعةة بعبةارات مةوجزة  .10

 .ومؤثرة في ذات الوقت
 .القدرة على إدارة الجلسة بلنة مؤثرة .11

 المحاضرات. -

تمثيةةةةةةةةةةل األدوار بةةةةةةةةةةين -

 الطالب .

التمرينةةةةةةةةةةةةةات   -
 العملية.

االختبةةةةةةةةةةةارات  -
 الشفوية.

االختبةةةةةةةةةةةارات  -
 التحريرية.

المالحظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 المباشرة.
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 الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل  .40
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 .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 رئي  القسم الطالب على أعضاء هيئة التدري  بالقسم في بداية العا .16

 إلزام كل عضو هيئة تدري  بتقديم جدول بالساعات المكتبية وساعات اإلرشاد األكاديمي. .17
 إعالن هذه الجدول في لوحة إعالنات القسم وموقع الكلية اإللكتروني. .18

 

 

 مصادر التعل م .سس
 . 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
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  د. حممد بن معجوز.وسـائل اإلثبـات يف الفقـه اإلســالمي:  .10

 د. حسني احملمدي بوادي.الوسائل العلمية احلديثة يف اإلثبات اجلنائي:  .11

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  .1

 نظام اإلجراءات اجلزائية . .2

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

 مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. .7
 مجلة البحوث اإلسالمية. .8
 مجلة العدل. .9

 مجلة القضائية. .10
 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 .شش
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               

 وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل،  .22

 قاعات دراسية. .1
 قاعة المحكمة الصورية. .2

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

http://www.nu.eg.sa/gui
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 ال ينطبق.

 مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .4

 ر.بروجكتو .1
 حاسب آلي. .2
 ذكية.سبورة  .3

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

 استبيانات تقويم  الطالب للمقرر:

ريق استراتيجية التنذية في تلك االستراتيجية يقوم الطالب بتقييم المقرر عن ط
مقرر و مدي فعالية أسلوب لمعرفة  آراء الطالب  حول ال،باستخدام استبيانات الراجعة
،و من الممكن طرل هذه االستبانات من خالل الموقع االلكتروني  لعضو هيئة التدري 

 التدري  أو الموقع االلكتروني للكلية.
 التقييم الداخلي للمقرر:

علمي، حيث تتم عملية التقييم هذه إما عن طريق أستاذة المادة أو عن طريق القسم ال 

يفتر  أن يقيَّم الزمالء في القسم أداء عضو هيئة التدري  في تقديم المقرر و فعالية األدوات 

 .المستخدمة في تقديمه

 

 

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

 الجداول في القسم فيما يعرف بسياسة تدوير المقررات.و

 إجراءات تطوير التدريس: .ددد

 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  .ذذذ
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تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 
 مؤسسة أخرى(:

 هيئة التدري  داخل القسم.تبادل تصحيح المقررات بين أعضاء  (1

 تبادل تصحيح المقررات بين أعضاء هيئة التدري  من خارج الجامعة . (2

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

المجتمع من تطورات إعادة النظر في المادة العلمية وربطها بما يستجد في  (1
وتنيرات وإظهار االحتياجات إلضافات أو تنيرات حسب هذه التطورات وذلك 

 بالتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 .المقارنة بمقررات مماثلة في جامعات (2
 

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

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

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اإلدارية العقود اسم املقرر:  

 55016331-2 رمز املقرر:  
 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-13الفصل الدراسي األول اتريخ التوصيف:
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 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمةالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ظ
 (55016331-2) اإلدارية العقود. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .57

 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .58
 الدراسات القضائية –املاجستري  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .59

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

 املستوى الثالث –الثاين  العام. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .60
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .61
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .62
 املبىن الرئيسياملقرر، 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 قاعات احملاضرات التقليدية .مم
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .نن
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .عع
    

  النسبة:  تذكر أخرى .فف
 

 تعليقات:
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 األهداف .ع
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
 .التمييز هذا ومثرة التجاري، العقد وعن املدين العقد عن متييزه ومعيار اإلداري، العقد مباهية الطالب تعريف .1
 .إبزاءها اإلدارة سلطات وحتديد احلكومية، واملشرتايت املنافسات نظام تناوهلا اليت اإلدارية العقود أبنواع اإلملام .2
 .اإلدارية العقود منازعات يف الفصل طرق على الطالب تدريب .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. •
 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:

 .إبرامه مراحل – اإلداري العقد أركان – متييزه ومعيار خصائصه – أمهيته – مفهومه: اإلداري العقد .1
 .التوريد عقود – العامة األشغال عقود – االلتزام عقود: اإلدارية العقود أنواع .2
 .املألوفة الغري الشروط – معها املتعاقد مواجهة يف اإلدارة سلطات.3
 .اإلداري العقد انقضاء طرق – اإلداري العقد تنفيذ – اإلدارة مع املتعاقد حقوق.4
 خــالف علــى الصــادرة اإلدارة تصــرفات بعــض إبطــال دعــوى – ماليــة مبــال  علــى احلصــول دعــوى – العقــد بطــالن دعــوى: اإلداريــة العقــود دعــوى.5

 .للعقد املايل التوازن اختالل عند التعويض دعوى – العقد فسخ دعوى – التعاقدية التزاماهتا
 
 
 

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

 4 2  . متييزه ومعيار خصائصه – أمهيته – مفهومه: اإلداري العقد. 1
 2 1  .مراحل إبرامه – اإلداري العقد أركان. 2
 .التوريد عقود – العامة األشغال عقود – االلتزام عقود: اإلدارية العقود أنواع. 3

 عقود البوت, اتفاقية منظمة التجارة العاملية للمشرتايت احلكومية.

3 6 
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 4 2  .املألوفة الغري الشروط – معها املتعاقد مواجهة يف اإلدارة سلطات.4

 4 2 .اإلداري العقد انقضاء طرق – اإلداري العقد تنفيذ – اإلدارة مع املتعاقد حقوق.5

 4 2 . مالية مبال  على احلصول دعوى – العقد بطالن دعوى: اإلدارية العقود دعوى.6

 – العقد فسخ دعوى . التعاقدية التزاماهتا خالف على الصادرة اإلدارة تصرفات بعض إبطال . دعوى7
 .للعقد املايل التوازن اختالل عند التعويض دعوى

2 4 

 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .42
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

 ساعتان ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .43
 
 
 

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

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

 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

 – متييزه ومعيار خصائصه – أمهيته – مفهومه: اإلداري العقد - 1-1
 .إبرامه مراحل – اإلداري العقد أركان

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

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

 انقضـاء طـرق – اإلداري العقـد تنفيـذ – اإلدارة مـع املتعاقـد حقوق - 1-2
 .اإلداري العقد
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 اجلماعي والتعاوين.

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

 – العامة األشغال عقود – االلتزام عقود: اإلدارية العقود أنواع.معرفة 1
 .التوريد عقود

 طرق – اإلداري العقد تنفيذ – اإلدارة مع املتعاقد حقوق.معرفة 2
يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة .العامة .اإلداري العقد انقضاء

 للمسائل العلمية 
 االستماع والتواصل .3

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

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -
 البحوث التطبيقية -

 والتقارير

االختبارات  -
 التحريرية

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

 واجلماعية.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 (.blackboardاستالم الواجبات على نظام إدارة التعليم ).4
 

عمليات تقومي  -
 األقران.

منتدايت النقاش،  -
 واملقابالت.

4-2    
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1    
5-2    

 
 الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل  .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 طوال الفصل الواجبات والتكليفات 2
 60 األخري االختبار النهائي 3

 

 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(.  
 العام الدراسي.تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية  .19
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .20
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .21

 

 مصادر التعل م .صص
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: 

 .املطوع سامل ،يف اململكة العربية السعودية اإلدارية العقود. 1

 .اخلويل عمر ، اململكة العربية السعوديةيف  اإلدارية العقود. 2

.عبد هللا بن محد الوهييب, القواعد املنظمة للعقود اإلدارية وتطبيقاهتا يف اململكة العربية السعودية. 3  
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, أ.د. علي شطناوي. اململكة العربية السعوديةالنظرية العامة للعقود اإلدارية يف  -4   

 .الطماوي سليمان اإلدارية، للعقود العامة األسس .4

 .سعيد حسني حممد إبرامها، وأحكام اإلدارية العقود فكرة يف وجيزة دراسة .5

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

 االلتزامات والعقود.جملة 
 الشرعيةاملعايري 

 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع املوسوعة القانونية

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

 املوسوعة الفقهية
 أحكام ديوان الظامل

 
 املرافق املطلوبة .ضض

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 مزود ة بعدد 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .23

 قاعات دراسية. .11

 املكتبة . .12

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .24
 

 مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .25
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 بروجكتور. .16

 حاسب آيل. .17

 سبورة ذكية. .18
 

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

 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:
ث يفرتض أن يقيَّم الزمالء يف القسم أداء املادة أو عن طريق القسم العلمي، حي ة التقييم هذه إما عن طريق أستاذتتم عملي  .ششش

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

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .صصص
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: .ضضض

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .21

 تشجيع عمليات التعلم الذايت. .22

 تشجيع القراءات اخلارجية.  .23

 تشجيع الطالب علي املناقشة اجلماعية. .24



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى
 العلياعمادة الدراسات 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

173 

 

معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من  .ططط
 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. .16

 تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة .تبادل  .17

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .18

  .ظظظ
  .ععع

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

وتغريات وإظهار االحتياجات إلضافات أو إعادة النظر يف املادة العلمية وربطها مبا يستجد يف اجملتمع من تطورات  .11
 تغريات حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات .12
 

 

 أنور حسني احلمرايند.  اسم منسق الربانمج:

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

 

 

 

 4/ 1/ 4 توصيف املقررات الدراسية:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 المظالم ديوان أمام المرافعات اسم املقرر:  

 55016329-2 رمز املقرر:  
 

 

 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 .غ
 (55016329-2 )  المظالم ديوان أمام المرافعات. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .64

 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .65
 الدراسات القضائية –املاجستري  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .66
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 إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بني  هذا بدال  من 

 املستوى الثالث –الثاين  العام. 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 .صص
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .قق
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .شش
    

  النسبة:  تذكر أخرى .تت
 

 تعليقات:

 

 
 األهداف .ف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
 .اإلدارية املنازعة طبيعة مع يتعارض ال مبا ،(هـ1435) املظامل ديوان أمام املرافعات ونظام اجلديد الشرعية املرافعات نظام أحكام بني الربط.1
 .درجاهتا مبختلف اإلدارية احملاكم أمام الدعاوى إقامة وشروط إبجراءات التعريف.2
 .وآاثره وشروطه، اإلدارية، األحكام يف الطعن كيفية  على التعرف .3
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 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 •
 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  .ص
 وصف عام للمقرر:

 (.األوىل املادة) أمامه املعروضة القضااي على اإلسالمية الشريعة أحكام وتطبيقه( هـ1435) املظامل ديوان أمام املرافعات نظام مسات.1
 (.9 إىل 5 من: املواد) وقيدها اإلدارية الدعوى رفع كيفية.2
 من: املواد) األحكام وحجية التنفيذية ابلصيغة وتذييلها األحكام وإصدار القضاة وتنحي ابخلرباء واالستعانة اجللسات وإدارة اإلدارية الدعاوى نظر.3

 (.32 إىل 10
 وإجراءات شروط – النظر إعادة طلب – االستئناف وإجراءات كيفية  – لالعرتاض احملددة املهلة – شروطه: اإلداري القضاء أحكام على االعرتاض.4

 (.59 إىل 33 من: املواد) االعرتاض يف الفصل – االعرتاض وآاثر العليا، اإلدارية احملكمة أمام االعرتاض
 
 
 

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

 على اإلسالمية الشريعة أحكام وتطبيقه( هـ1435) املظامل ديوان أمام املرافعات نظام مسات.1
 . أمامه املعروضة القضااي

3 6 

 6 3 (.9 إىل 5 من: املواد) وقيدها اإلدارية الدعوى رفع كيفية.2

 وتذييلها األحكام وإصدار القضاة وتنحي ابخلرباء واالستعانة اجللسات وإدارة اإلدارية الدعاوى نظر -3
 (.32 إىل 10 من: املواد) األحكام وحجية التنفيذية ابلصيغة

4 8 

 االستئناف وإجراءات كيفية  – لالعرتاض احملددة املهلة – شروطه: اإلداري القضاء أحكام على االعرتاض .4
 يف الفصل – االعرتاض وآاثر العليا، اإلدارية احملكمة أمام االعرتاض وإجراءات شروط – النظر إعادة طلب –

 (.59 إىل 33 من: املواد) االعرتاض

4 8 

 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .47
 اجملموع أخرى تطبيق معامل أو  دروس إضافية حماضرات 
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 استديو

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

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

 
 
 

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

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
تيجيات تدريسها لتشكل معا  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

 أحكام وتطبيقه( هـ1435) املظامل ديوان أمام املرافعات نظام مسات - 1-1
 . أمامه املعروضة القضااي على اإلسالمية الشريعة

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

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

 وتنحــي ابخلـرباء واالســتعانة اجللسـات وإدارة اإلداريــة الـدعاوى نظـر - 1-2
 وحجيـــــة التنفيذيـــــة ابلصـــــيغة وتـــــذييلها األحكـــــام وإصـــــدار القضـــــاة
 (.32 إىل 10 من: املواد) األحكام

1-3    
 املهارات املعرفية 2

2-1 
املناقشات واألسئلة الشفهية وإعداد استمارة ملتابعة تقدم الطالب  ❖

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

 ) سواًء مجاعية أو فردية (.
 

  



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى
 العلياعمادة الدراسات 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

178 

 

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

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

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

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

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

 واجلماعية.
عمليات تقومي  -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
3-2    

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

 وتطبيقه( هـ1435) املظامل ديوان أمام املرافعات نظام مساتمعرفة 
 . أمامه املعروضة القضااي على اإلسالمية الشريعة أحكام

 ابخلرباء واالستعانة اجللسات وإدارة اإلدارية الدعاوى نظر معرفة .2
 وحجية التنفيذية ابلصيغة وتذييلها األحكام وإصدار القضاة وتنحي
 (.32 إىل 10 من: املواد) األحكام

 االستماع والتواصل .3
 (.blackboardاستالم الواجبات على نظام إدارة التعليم ).4
 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.  -
استخدام أسلوابلتعليم  -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -
 البحوث التطبيقية -

 والتقارير

االختبارات  -
 التحريرية

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

 واجلماعية.
عمليات تقومي  -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    
5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .50

نسبته من التقييم األسبوع احملدد مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
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 النهائي لتسليمه مالحظة......اخل(
 20 السابع االختبار النصفي 1
 20 طوال الفصل الواجبات والتكليفات 2
 60 األخري االختبار النهائي 3

 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ظ
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  .22
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .23
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .24

 

 مصادر التعل م .طط
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 .هـ22/1/1435 واتريخ( 3/م) رقم امللكي ابألمر الصادر املظامل، ديوان أمام املرافعات نظام .1

 .الدين مجال سامي اإلداري، القضاء أمام واإلجراءات اإلدارية الدعاوى .2

 . الدعوى القضائية يف الفقه اإلسالمي دراسة فقهية تطبقيه مقرونة ابألنظمة القضائية ابململكة, د. عدانن الدقيالن.3

 .السنوسي حممدي صربي اإلداري، القضاء أمام اإلجراءات .4

 .بسيوين هاشم عبدالرءوف اإلدارية، املرافعات .5

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

 مدونة األحكام القضائية
 العدلجملة 

 
 االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل 3

 حساب ديوان املظامل بتويرت -موقع موقع ديوان املظامل
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 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 املوسوعة الفقهية
 أحكام ديوان الظامل

 
 املرافق املطلوبة .ظظ

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

 مقعد احلد األقصى لكل شعبة. 30قاعة مزود ة بعدد 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .26

 دراسية.قاعات  .13

 املكتبة . .14

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .27
 

 مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .28

 بروجكتور. .19

 حاسب آيل. .20

 سبورة ذكية. .21
 

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

 استبياانت تقومي  الطالب للمقرر:

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

 هيئة التدريس أو املوقع االلكرتوين للكلية.
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 التقييم الداخلي للمقرر:
املادة أو عن طريق القسم العلمي، حيث يفرتض أن يقيَّم الزمالء يف القسم أداء عضو  ة التقييم هذه إما عن طريق أستاذتتم عملي  .ققق

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

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

 املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .للل

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .25

 تشجيع عمليات التعلم الذايت. .26

 تشجيع القراءات اخلارجية.  .27

 املناقشة اجلماعية.تشجيع الطالب علي  .28

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

 أعضاء هيئة التدريس داخل القسم.تبادل تصحيح املقررات بني  .19

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة . .20

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .21

  .ننن
  .ههه

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

مبا يستجد يف اجملتمع من تطورات وتغريات وإظهار االحتياجات إلضافات أو إعادة النظر يف املادة العلمية وربطها  .13
 تغريات حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى
 العلياعمادة الدراسات 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

182 

 

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات .14
 

 

 أنور حسني احلمرايند.  اسم منسق الربانمج:

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

 

 

 

 4/ 1/ 4 توصيف املقررات الدراسية:

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 مناهج البحث العلمي اسم املقرر:

 55016122-2 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 .ق
 (55016122-2مناهج البحث العلمي ). اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .71
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .72
 الدراسات القضائية –املاجستري  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .73

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

 العام األول، املستوى األول. 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 الرئيسياملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .77

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

 

 
 األهداف .ك

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
 معرفة أسس التفكري العلمي السليم، وخصائصه، وخطواته. .5
 اإلملام مبناهج البحث العلمي يف جمال األنظمة.  .6
 القدرة على إعداد البحوث املقارنة بني الشريعة واألنظمة. .7

)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  .ض
للمقرر:وصف عام   

 التعريف ابلبحث العلمي، وأهدافه، وأمهيته يف جمال األنظمة.
 أسس التفكري العلمي، وخصائصه.

 مصادر البحث العلمي، يف اجملال الشرعي ويف األنظمة.
 كيفية إعداد حبث علمي، وضوابطه.

 استثمار املكتبة االلكرتونية يف البحث عن املراجع. 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .51
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 2 التعريف ابلبحث العلمي، وأهدافه، وأمهيته يف جمال األنظمة. -1
 4 2 أسس التفكري العلمي، وخصائصه. -2
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 4 2 .العلمي، يف اجملال الشرعي ويف األنظمةمصادر البحث  -3

 4 2 كيفية إعداد حبث علمي، وضوابطه.  -4
 4 2 .استثمار املكتبة االلكرتونية يف البحث عن املراجع -5

 2 1 .تكليف الطالب ببحوث, وتوزيعها عليهم ابالختيار -6

 6 3 تقومي حبوث الطالب. -7

 
 
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .52
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

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

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .54
 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  -
املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  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
 املعرفة 1

 احملاضرة. - .األنظمة جمال يف وأمهيته وأهدافه، العلمي، ابلبحث التعريف - 1-1
 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.  -
استخدام أسلوب التعليم  -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

 كيفية إعداد حبث علمي، وضوابطه. - 1-2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م
 اجلماعي والتعاوين.

 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 ❖
النهائي من خالل االختبار النهائي واجبات منزلية واحباث التقومي   ❖

 ) 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.  -
أسلوب التعليم استخدام  -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

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

 واجلماعية.
عمليات تقومي  -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
3-2    

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

 يتقن مبادئ االتصال الشفهي والكتايب. .32
يستخدم مصادر تعلم الكرتونية، ومواقع تعليمية على  .33

 االنرتنت ذات الصلة ابملقرر.
 يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية  .34
 االستماع والتواصل  .35
استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم  .36

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.  -
استخدام أسلوابلتعليم  -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -
 البحوث التطبيقية -

 والتقارير

االختبارات  -
 التحريرية

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

 واجلماعية.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م
(blackboard.) 

 
عمليات تقومي  -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
4-2    

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

يكون الطالب متجردا للدليل، وأن ال يكون متعصبا لرأي أو أن 
 شخص، وأن الشعور ال مدخل له عند وجود الدليل.

 

 احملاضرات. -
متثيل األدوار بني  -

 .الطالب
 

التمرينات   -
 العملية.

االختبارات  -
 الشفوية.

االختبارات  -
 التحريرية.

 املالحظة املباشرة. -
5-2    

 
 
 
 

 الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي  .55
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 .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(.  
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 م الدراسي.تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية العا .25
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .26
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .27

 

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

 التعريف آبداب التأليف، السيوطي. .1
 العلمي، عبدالرمحن بدوي.مناهج البحث  .2
 حتقيق النصوص ونشرها،  عبدالسالم هارون. .3
 البحث القانوين، حسان سلطان وغامن العبيدي وشريف سعيد.  .4
 أساسيات البحث القانوين، أمين سعد سليم.  .5
 أصول البحث العلمي يف علم القانون، أمحد إبراهيم عبدالتواب. .6
 ركي ابشا.الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية، أمحد ت .7

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

 .واملغين البن قدامة، املبسوط للسرخسي احلنفي، مثل: الفقه املتوسعةكتب   -أ

 كتب السنهوري.مثل:   كتب القانون،  -ب

 

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

 جملة البحوث الفقهية املعاصرة. .11
 جملة البحوث اإلسالمية. .12
 جملة األصول والنوازل. .13

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 واأللوكةامللتقيات العلمية مثل: ملتقى أهل احلديث، والشبكة الفقهية 

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

 
 املرافق املطلوبة .غغ

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

 مقعد احلد األقصى لكل شعبة. 30قاعة مزود ة بعدد 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .29

 قاعات دراسية. .15

 املكتبة . .16

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .30
 

 مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .31

 بروجكتور. .22

 حاسب آيل. .23

 سبورة ذكية. .24
 

 

 

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

 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 
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 هيئة التدريس أو املوقع االلكرتوين للكلية.

 التقييم الداخلي للمقرر:
املادة أو عن طريق القسم العلمي، حيث يفرتض أن يقيَّم الزمالء يف القسم أداء عضو  ة التقييم هذه إما عن طريق أستاذتتم عملي  .أأأأ

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

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

 املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .تتتت

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .29

 تشجيع عمليات التعلم الذايت. .30

 تشجيع القراءات اخلارجية.  .31

 املناقشة اجلماعية.تشجيع الطالب علي  .32

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

 أعضاء هيئة التدريس داخل القسم.تبادل تصحيح املقررات بني  .22

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة . .23

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .24

  .جججج
  .حححح

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

مبا يستجد يف اجملتمع من تطورات وتغريات وإظهار االحتياجات إلضافات أو إعادة النظر يف املادة العلمية وربطها  .15
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 تغريات حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات .16
 

 

 د. أنور بن حسني احلمراين اسم منسق الربانمج:

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4/ 1/ 4 توصيف املقررات الدراسية : 
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 الشرعية املرافعات اسم املقرر:                      

 55016118-2 رمز املقرر:                        
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 الدراسات القضائية -الدراسات القضائية واألنظمةالقسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 5501616-2 الشرعية املرافعات. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .78
 (2)أسبوعيًّا  ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .79
 القضاء اإلداري – ماجستري. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .80

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

 الفصل األول -املنهجية للماجستري السنة . 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 -أ
 

   

  النسبة:  اإللكرتوينالتعليم  -ب
    

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

  النسبة:  ابملراسلة -ث
    

  النسبة:  تذكر أخرى -ج
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 تعليقات:

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 التعريف بعلم املرافعات الشرعية، وبيان أمهيتها، واحلاجة إليها، وجماالهتا. •
 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.  •
 التعريف مبصادر فقه املرافعات واملؤلفات فيه.  •
 عربية السعودية.إعطاء فكرة موجزة عن نظام املرافعات الشرعية يف اململكة ال •

)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(.

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

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

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

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .56
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

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

2 4 
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 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:  .57
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 30     30 الساعات املعتمدة

 

  ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .58
 ساعتان أسبوعيًّا .59

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .60
 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  -
 ت التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجااثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

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

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

تقومي بنائي  •احملاضرة املطورة  •معرفة مصطلح املرافعات الشرعية ومقوماته،  • 1 -1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

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.

)العروض 
 التقدميية(.

 ناقشة.امل •
 العصف الذهين. •
استخدام التقنيات  •

التعليمية )الفيديو 
 التعليمي(

) 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.
يجية يبتكر إسرتاتيجية جديدة أو يعدل إسرتات •

 سابقة مبا يتناسب مع متغريات عناصر التدريس.

 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    

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

عالقات  العمل مع مجاعة ضمن فريق وتكوين •
اسرتاتيجية التعلم  •

املتمركز حول 
بطاقة  •

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

 إجيابية انجحة مع اآلخرين.
 االلتزام ابلقيم اجملتمعية السائدة. •
 تنمية مهارة اختاذ القرار. •

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

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
 التعليمي احلديثة.استخدام وسائل االتصال  •
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

اجلهرية الصحيحة للنصوص القدرة على القراءة  - 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    

 
 خالل الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة  .61

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
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 %15 10 اختبار نصفي 2

 %10 15 -1 احلضور واملشاركة الفعالة 3

 %60 16 اختبار هنائي 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .غ
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

 معني احلكام فيما يرتدد بني اخلصمني من األحكام، لعالء الدين الطرابلسي احلنفي. -1
 الدعوى القضائية يف الفقه اإلسالمي دراسة فقهية تطبقيه مقرونة ابألنظمة القضائية ابململكة, د. عدانن الدقيالن. -2
 ور حممد نعيم ايسني.نظرية الدعوى، لألستاذ الدكت -3
 أصول املرافعات الشرعية يف مسائل األحوال الشخصية، للمستشار أنور العمروسي.  -4
 أصول احملاكمات الشرعية واملدنية، لألستاذ الدكتور حممد الزحيلي. -5
أصول احملاكمات القضائية اليت وضعها النيبُّ صلى هللا عليه وسلم للقضاة ليهتدوا هبا يف احلكم بني الناس، لألستاذ   -6

 الدكتور انصر بن حممد الغامدي.
 قواعد املرافعات الشرعية فقهاً ونظاماً ، للدكتور سعد بن ظفري.  -7

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

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
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 ال يوجد

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

 ال يوجد

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

 ة، وغريها(:واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاح
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(: .32

 ال ينطبق
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .33
 أجهزة كمبيوتر.  -
 (.Data Showجهاز عرض البياانت ) -
 (.Over Head Projectorجهاز عرض الشفافيات ) -
 فيديو. -
 تلفزيون. -

 فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة،  .34

 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
 قيس مدى رضى الطالب وقناعته أبداء املدرس، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت.ة تاستبان -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -
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 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش
 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  .ص
 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 )  .ض
 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. •
 االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى.لتصحيح  التبادل بصورة دورية •
 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر. •

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

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

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اإلدارة العامة اسم املقرر:  

 55016434-2 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 .ل
 (55016434-2)العامة  اإلدارة. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .85

 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .86
 الدراسات القضائية –املاجستري  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .87

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

 الرابع املستوى – الثاين العام. 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 الرئيسياملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .91

 . 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



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى
 العلياعمادة الدراسات 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

204 

 

    

  النسبة:  تذكر أخرى .ددد
 

 تعليقات:

 

 
 األهداف .م
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
 .خصائصها وبيان االمة ابإلدارة التعريف. 1
 .العامة اإلدارة دراسة يف الطالب وملكة مهارات تنمية. 2
 .احلياة شؤون يف العامة اإلدارة أبمهية الطالب إحاطة. 3
 .الطالب عند اإلدارية الشخصية بناء. 4
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 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 •
 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  .ظ
 وصف عام للمقرر:

 .العامة اإلدارة تعريف
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 .اإلدارة علم اتريخ
 اإلدارة علم دراسة أمهية
 اإلدارة علم دراسة طبيعة
 .األخرى اإلنسانية والعلوم اإلدارة علم بني التمييز

 :ذلك على املرتتبة واآلاثر العامة اإلدارة خصائص
 .التنظيمية الصفة /أوال
 .اإلنسانية الصفة /اثنيا
 .التعاونية الصفة /اثلثا
 .اهلدفية الصفة /رابعا

 اإلسالم يف اإلدارة نظام مبادئ
 خطواته وأمهية التنظيم
 اإلداري التنظيم عناصر

 .وأنواعه ومزاايه وأمهيته ومفهومه اإلداري التفويض
 وآاثره اإلداري التفويض شروط
 اإلداري التنظيم مبادئ

 وأمهيته مفهومه التخطيط
 وأنواعه اإلداري التخطيط عناصر
 اإلداري التخطيط جناح عوامل
 اإلدارية القيادة مهوم

 الرتبوي القائد يف تتوفر أن جيب اليت السمات
 اإلدارية القيادة اختيار طرق

 (حيكمها اليت واملبادئ املفهوم) واالتصال التنسيق
 وشروطه ووسائله االتصال أساليب

 (.أحكامها وبعض وأمهيتها تعريفها) العامة اإلدارة الرقابةعلى
 السعودي والنظام الفقه يف العامة الوظيفة تنظيم عليها يقوم اليت املبادئ
 السعودية العربية اململكة يف اإلداري النظام يف دراسة

 
 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .62
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 2 اإلدارة علم دراسة أمهية اإلدارة، علم واتريخ ،.العامة اإلدارة تعريف
 اإلدارة وخصائص األخرى، اإلنسانية والعلوم اإلدارة علم بني والتمييز اإلدارة، علم دراسة طبيعة -2

 الصــــفة /اثلثــــا. اإلنســــانية الصــــفة /اثنيــــا. التنظيميــــة الصــــفة /أوال: ذلــــك علــــى املرتتبــــة واآلاثر العامــــة
2 4 
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 اهلدفية الصفة /رابعا. التعاونية

 4 2 .خطواته وأمهية والتنظيم اإلسالم، يف اإلدارة نظام مبادئ -3

 اإلداري التفويض وشروط وأنواعه، ومزاايه وأمهيته ومفهومه اإلداري والتفويض اإلداري، التنظيم عناصر. 4
 .وآاثره

2 4 

 4 2 .وأنواعه اإلداري التخطيط وعناصر وأمهيته، مفهومه والتخطيط اإلداري، التنظيم مبادئ -5

 الرتبوي، القائد يف تتوفر أن جيب اليت والسمات اإلدارية، القيادة مفهوم اإلداري، التخطيط جناح عوامل-6
 (حيكمها اليت واملبادئ املفهوم) واالتصال ولتنسيق اإلدارية، القيادة اختيار وطرق

2 4 

 ،(أحكامها وبعض وأمهيتها تعريفها) العامة اإلدارة على والرقابة وشروطه، ووسائله االتصال أساليب -7
 اململكة يف اإلداري النظام يف ودراسة السعودي، والنظام الفقه يف العامة الوظيفة تنظيم عليها يقوم اليت وملبادئ
 السعودية العربية

2 4 

 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .63
 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  .64
 

 
 
 

 واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .65
 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 معا  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

 علم دراسة أمهية اإلدارة، علم واتريخ ،.العامة اإلدارة تعريف -1 - 1-1
 اإلدارة

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

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

 وأمهيتــــــه ومفهومــــــه اإلداري والتفــــــويض اإلداري، التنظــــــيم عناصــــــر - 1-2
  .وآاثره اإلداري التفويض وشروط وأنواعه، ومزاايه

1-3    
 املهارات املعرفية 2

2-1 
املناقشات واألسئلة الشفهية وإعداد استمارة ملتابعة تقدم الطالب  ❖

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

 ) 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  -

 والتعاوين.اجلماعي 
 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

 وأمهيته ومفهومه اإلداري والتفويض اإلداري، التنظيم عناصر معرفة
 ..وآاثره اإلداري التفويض وشروط وأنواعه، ومزاايه

 اإلدارة والرقابةعلى وشروطه، ووسائله االتصال أساليب - معرفة. 2
 تنظيم عليها يقوم اليت وملبادئ ،(أحكامها وبعض وأمهيتها تعريفها) العامة

 يف اإلداري النظام يف ودراسة السعودي، والنظام الفقه يف العامة الوظيفة
 االستماع والتواصل .3 السعودية العربية اململكة

 (.blackboardاستالم الواجبات على نظام إدارة التعليم ).4
 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.  -
استخدام أسلوابلتعليم  -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -
 البحوث التطبيقية -

 والتقارير

االختبارات  -
 التحريرية

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

 واجلماعية.
عمليات تقومي  -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    
5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .66

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

التقييم نسبته من 
 النهائي

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

 

 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(.  
 العام الدراسي.تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية  .28
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .29
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .30
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 مصادر التعّلم .فف
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 الطماوي سليمان /د اإلدارة، علم مبادئ.1

 احللو ماجد/د العامة، اإلدارة. 2

 النادي فؤاد /د اإلدارة، علم مبادئ. 3

 السعودية العربية اململكة يف املدنية اخلدمة أنظمة

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

 مدونة األحكام القضائية
 العدلجملة 

 
 اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع 3

 بتويرت املدنية اخلدمة ووزارة العامة املراقبة ديوان حساب -العامة املراقبة ديوان موقع

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

 واألعمال القانون جملة
 

 املرافق املطلوبة .قق
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  .35

 قاعات دراسية. .17

 املكتبة . .18

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .36



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى
 العلياعمادة الدراسات 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

210 

 

 

 مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .37

 بروجكتور. .25

 حاسب آيل. .26

 سبورة ذكية. .27
 

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

 استبياانت تقومي  الطالب للمقرر:

استبياانت ملعرفة  آراء يف تلك االسرتاتيجية يقوم الطالب بتقييم املقرر عن طريق اسرتاتيجية التغذية الراجعة ،ابستخدام 
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  ة التقييم هذه إما عن طريق أستاذتتم عملي  .ذذذذ

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

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

 املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .زززز

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .33

 تشجيع عمليات التعلم الذايت. .34
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 تشجيع القراءات اخلارجية.  .35

 املناقشة اجلماعية.تشجيع الطالب علي  .36

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

 أعضاء هيئة التدريس داخل القسم.تبادل تصحيح املقررات بني  .25

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة . .26

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .27

  .شششش
  .صصصص

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

مبا يستجد يف اجملتمع من تطورات وتغريات وإظهار االحتياجات إلضافات أو إعادة النظر يف املادة العلمية وربطها  .17
 تغريات حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات .18
 

 

 د. أنور حسني احلمراين اسم منسق الربانمج:

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

 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 التأديب.........................................قضاء  اسم املقرر:  

 (.............................55016330-2) رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 .....................قسم الدراسات القضائية......... -.....................واألنظمة كلية الدراسات القضائية.... القسم: -لكليةا .92
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ن
 (55016330-2قضاء التأديب    )  . اسم املقرر الدراسي ورمزه:1 .93
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .94
 ماجستري يف القضاء اإلداري. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .95

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

 الفصل األول -السنة األوىل. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .96
 ال . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .97
  ال . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6 .98
  العابدية التعليمية:املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة فرع أو فروع تقدمي . 7 .99

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

 %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .ههه
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ووو
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ححح
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ططط
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 تعليقات:

 

 األهداف .ه
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 أن يعرف الطالب املوظف العام من هو؟ -

 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 اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 

 

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ع
 وصف عام للمقرر:
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .67
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 ابلدولة (املوظف العام)مفهومه، والنظرايت يف حتديد عالقته  -أوال

 2 1 واجبات املوظف العام.) اإلجيابية والسلبية()داخل الوظيفة وخارجها() العامة واخلاصة(

 4 2 املخالفة التأديبية) املفهوم،األركان، الفرق بينها وبني املخالفات األخرى( -اثنيا

 4 2 مبدأ املشروعية،

اجلزاء التأدييب،ظوابط إيقاع اجلزاء،  وأنواعه، وأهدافه، العقوبة التأديبية) املبادئ اليت حتكم  -اثلثا
 وأساسه وآاثره(

2 4 

رابعا:ضماانت التحقيق يف املخالفة التأديبة) إجراءات التحقيق،ضماانت التحقيق،ضماانت 
 املتهم(

2 4 

 2 1 انقضاؤها.  –إجراءاهتا  –أركاهنا  –: تعريفها خامسا : الدعوى التأديبة

 2 1 : احملاكمة وإيقاع اجلزاء التأدييب.)السلطة املختصة،االعرتاض، الضماانت( سادسا  

 2 1 املرافعات أمام ديوان املظامل، نظام ديوان املظامل((: األنظمة ذات الصلةبعا  سا

 2 1 : جمموعة األحكام الصادرة من ديوان املظاملاثمنا  

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .68
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

      2 ساعات التدريس الفعلية

      2 الساعات املعتمدة
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .69
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 التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات  .70
 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  -
تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  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

1-1    
1-2    
1-3    

 املهارات املعرفية 2
2-1    
2-2    
2-3    

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-1    
3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1    
4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    
5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .71

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

1     
2    
3    
4    
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5    
6    

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .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(.  
 
 

 مصادر التعّلم .كك
 املوظفني يف اململكة العربية السعودية، د/خالد الظاهر.أحكام أتديب  . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

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

 .القضاء اإلداري ، ماجد احللو -

 حممد أنس قاسم جعفر.. املبادئ األساسية للوظيفة العامة يف اإلسالم،-

 التأديب ،سليمان الطماويقضاء  -القضاء اإلداري -

 القضاء اإلداري، فؤاد النادي. -

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 نظام ديوان املظامل. -

 .املرافعات أمام ديوان املظامل -

 

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

 

 املرافق املطلوبة .لل
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(:
 واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات،  .38

 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .39
 

 مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .40
 

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

 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ظظظظ
 

 إجراءات تطوير التدريس: .عععع
 

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

 

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

 

 د. أنور حسني احلمراين الربانمج:اسم منسق 

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

 
 لبرامج الدراسات العلياتوصيف مقرر دراسي 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 كلية الدراسات القضائية واألنظمة –جامعة أم القرى 

 ماجستير –قسم الدراسات القضائية 

 المدخل إلى القضاء اإلداري

 55016119-2رمز المقرر: 

 الفصل الدراسي األول

 هـ1439/1440
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 دراسي نموذج توصيف مقرر

 

 

: جامعة أم القرى .                                                تاريخ التقرير :  المؤسسة التعليمية

 هـ15/3/1440

 : كلية الدراسات القضائية واألنظمة / قسم الدراسات القضائية الكلية/القسم

 

 : عنه أ ( تحديد المقرر والمعلومات العامة 

 55016119-2رمز المقرر: .    اإلداري: المدخل إلى القضاء  المقرر اسم –1

 ساعتان أسبوعيَّاً .:  دةالمعتم الساعات  –2

الماجستير في الدراسات  : ضمنها المقرر تقديم يتم التي البرامج أو البرنامج –3

  القضائية .

 حسب الجدول الدراسي . : اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس  المقرر -4

الفصل الدراسي األول من السنة  : المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذه المقرر فيه -5

 المنهجية . 

 ال يوجد . : المقرر)إن وجدت( االمتطلبات المسبقة لهذ -6

 ال يوجد . : المقرر)إن وجدت( االمتطلبات المصاحبة لهذ -7

المبنى  : لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليميةمكان تدريس المقرر إن  -8

 الرئيسي للكلية .

 نمط الدراسة المتبع : -9

 % 100 –النسبة  -قاعات المحاضرات التقليدية   -ت
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 :ب ( األهداف 

 أهداف المقرر الرئيسة :

وأهميَّتها التعريف بوالية المظالم في اإلسالم ، وحكمها وأركانها ، وشروطها ،  -7

 وفوائدها ، والفرق بينها وبين القضاء العادي .

 بيان الصلة بين قضاء المظالم والقضاء اإلداري الحديث . -8

بيان أهم التطورات التي طرأت على والية المظالم عبر العصور اإلسالمية  -9

 المختلفة .

 التعريف بمبدأ الشرعيَّة ، والمبادئ ذات الصلة به. -10

 داريَّة وبيان أحكامها والفروق بينها .التعريف بالدعاوى اإل -11

التعريف باإلجراءات المتبعة في رفع الدعاوى اإلدارية ونظرها والحكم  -12

 فيها ، واآلثار المترتبة عليه . 

إعطاء الدارس معلوماٍت كافية عن والية المظالم )القضاء اإلداري( في  -13

 بأنظمته المختلفة .المملكة والتطورات التي حدثت عليها ، واإللمام 

  :تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر التي يمكن طط  الخ

 . االطالع على مواقع الجهات العدلية في المملكة على شبكة المعلومات .1  

صة في القضاء عموماً ، والقضاء اإلداري خصوصاً .2   . االستفادة من المواقع المتخص ِّ

 ن المدونات القضائية الصادرة عن ديوان المظالم في المملكة . . االستفادة م3 

 

المطلوب هنا وصف الموضوعات التي :  : )مالحظةالدراسي  ف المقرريصتوج ( 

 تدرس في المقرر (  

 : وشمولها بحثها المطلوب المواضيع – 1

ِّ في النظام السعودي .كل ما يتعلَّق بوالية المظالم في اإلسالم ، مع التطبيق على القضاء   اإلداري 

ساعات  عدد األسابيع ات المقررموضوعقائمة ب

 التدريس

 ساعات 4 2أركانه ، وحكمه ، ، وبيان  اإلداري   )قضاء المظالم(القضاء التعريف ب  -1
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وبيان الفرق بينه وبين القضاء العادي   ، ، وأهميَّته ومكانته وفوائده 

 . والقضاء اإلداري   الحديث 

نشأة قضاء المظالم في اإلسالم وتطوره عبر العصور بدًء من العصر  -2

 النبوي ، وحتَّى العصر السعودي الحاضر .

 ساعتان 1

نشأة القضاء اإلداري الحديث ، وأسبابه ، وتشكيالته ، وبيان سبق  -3

 اإلسالم إلى ذلك من العصر النبوي .

 ساعتان 1

ري ) تعريفه ، وأهميَّته ، وأدلته ، مبدأ الشرعيَّة وصلته بالقضاء اإلدا -4

 ومصادره ، والنظريات الموازية له ( .  

 ساعات 2 1

 ساعتان 1 الرقابة على أعمال اإلدارة ) تعريفها ، وبيان أنواعها ، وأحكامها ( . -5

دعوى اإللغاء اإلدارية : ) تعريفها ، وخصائصها ، وشروطها ،  -6

 والفصل فيها ( .وأسبابها ، وإجراءات رفعها 

 ساعتان 4 2

دعوى التعويض اإلدارية : ) تعريفها ، وخصائصها ، والفرق بينها  -7

وبين دعوى اإللغاء ، وأركانها ، وشروطها ، وأسبابها ، وإجراءات 

 رفعها والفصل فيها ( .

 ساعات 4 2

دعوى العقود اإلدارية : ) تعريفها ، وخصائصها ، وشروطها ،  -8

 وأسبابها ، وإجراءات رفعها والفصل فيها( .

 ساعتان 1

دعوى التأديب اإلدارية : ) تعريفها ، وخصائصها ، وشروطها ،  -9

 وأسبابها ، وإجراءات رفعها والفصل فيها ( . 

 ساعتان 1

الحكم القضائي اإلداري : ) تعريفه ، وخصائصه ، والفرق بينه وبين  -10

، وأسباب الطعن فيه ، واستئنافه ، واألسباب القرار اإلداري ، وحجيَّته 

ٍّ إداري   ( .   التي تنقضي فيها الدعوى اإلدارية بدون حكمٍّ قضائي 

 

2 

 

 ساعات 4

 

 (:  دراسيفصل  التدريس لكل    ساعات إجمالي عدد)الدراسي   المقرر مكونات – 2
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دروس  اتمحاضر 

 إضافية

 المجموع أخرى عملي معامل

الساعات 

 المعتمدة

28 --- --- --- --- 28 

 

 ساعتان  : متوقعة من الطلبة  في األسبوعبحثية ساعات  – 3

 

ر وفقاً لإلطار الوطني للمؤهالت : – 4  مخرجات التعلم للمقرَّ

ر إلى تخريج الطالب العارف والمتقن لمهارات القضاء اإلداري   1) ( يهدف المقرَّ

ر ، إلى تطبيقه في الواقع العلمي   من خالل المختلفة ؛ من خالل فهم جوانب  المقرَّ

دراسة الجوانب الشرعيَّة للقضاء اإلداري   في الفقه اإلسالمي ، وموازنتها بما يجري 

ر .  عليه العمل في النظام السعودي الذي يمث  ل الواقع التطبيقي للمقرَّ

 

 : المعرفة -أ

 : وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر -4

ر هي :   المعارف التي سيتم اكتسابها من خالل المقرَّ

 تعريف والية المظالم في اإلسالم وما يمي ِّزها عن الواليات األخرى . -

ِّ وشروطه وأركانه وآدابه وأهميته وحكمه . -  معرفة أحكام القضاء اإلداري 

معرفة تاريخ قضاء المظالم في اإلسالم ، وحتى العصر الحاضر في المملكة  -

 العربية السعودية .

 معرفة أنواع الدعاوى اإلداريَّة في النظام السعودي . -

 معرفة إجراءات النظر والحكم في الدعاوى اإلداريَّة .  -

 معرفة خصائص األحكام اإلداريَّة ، واآلثار المترتبة عليها . -

 :واإللمام بها  رفالتطوير تلك المعالمقرر  تدريسستراتيجيات ا -5

 ريسية .المحاضرات التد -
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 التحضير المسبق من قبل الطالب . -

 الحوار والمناقشة . -

 المناظرات بين الطالب . -

 :لدى الطالب  المكتسبة رفاالمعقياس مستوى طرق  -6

 األسئلة والمناقشات الشفهيَّة . - 

 األبحاث المختلفة . -       

 أوراق العمل . -       

 ملفات اإلنجاز . -       

 االختبارات التحريرية المختلفة . -       

 

 :المطلوب تطويرها  اإلدراكية –المهارات المعرفية  -ب

ر إلى تنمية المهارات المعرفية واإلدراكية التالية : (4  يهدف تدريس المقرَّ

المظالم ، وبيان إدراك المفاهيم المختلفة عند أهل العلم في التعريف بوالية  -

 فقهها وأحكامها .

 الوعي بطريقة تنمية المعلومات القضائية واإلداريَّة لدى الطالب . -

ف على طريقة بحث مسائل فقه القضاء اإلداري   من مصادرها الشرعيَّة  - التعرُّ

 المعتمدة . والنظاميَّة

 : اإلدراكية-المعرفيةاستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات  (5

اإلرشاد والتوجيه لمصادر التعلُّم  –البناء الفقهي والنظامي  –التواصل مع الطالب 

ر .  المختلفة في المقرَّ

 : اإلدراكية المكتسبة -طرق تقييم المهارات المعرفية (6

نقاشات المختلفة أثناء المحاضرات التي من خاللها يمكن معرفة تقدم الطالب ال -   

 المقرر .في 

عقد اختبار أعمال سنة من خالله يمكن معرفة المهارات والمعارف التي أتقنها  -   
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 الطالب .

 االختبار النهائي الذي يمث ِّل التقويم النهائي للطالب في المقرر . -       

 

 : مهارات العالقات مع اآلخرين  والمسئولية -ج

اآلخرين، والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب وصف لمهارات العالقات الشخصية مع  •

 تطويرها :

ر بالجانب العملي والتطبيقي ، مع خالل االستفادة من المعلومات والمهارات  ربط الجانب النظري للمقرَّ

 والمصادر التي تلقاها الطالب في بناء شخصيَّته العلمية .

 والقدرات : استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات •

 المحاضرات واأللقاء . -

 العصف الذهني للطالب . -

 االستفادة من مواقع المعلومات المختلفة . -

ر المختلفة . -  االستفادة من مراجع ومصادر المقرَّ

       : طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية 

ر ومنهجه . -    التكليف بأبحاث وأوراق عمل في مفردات المقرَّ

 االختبارات الشفهية . -

  االختبارات التحريرية . -        

ر .  : مهارات االتصال ، وتقنية المعلومات، والمهارات الحسابية )العددية( -د  ال يحتاجها المقرَّ

ر .ليست مطلو : المهارات الحركية  )إن كانت مطلوبة( -هـ  بة في المقرَّ

 :من معارف ومهارات متنوعة  خالل الفصل الدراسيجدول قياس ما اكتسبه الطالب -5

، أو  : مقالة، أو اختبار قصير مثال )نوع التقويم  يم والتق

 مشروع جماعي، أو اختبار فصلي... الخ(

من نسبة الدرجة  المحدد لهاألسبوع 

 يم النهائيوالتق

 %20 7 تحريرياختبار فصلي  1
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 %10 طوال المحاضرات المناقشات الشفوية والمشاركات 2

 %10 طوال المحاضرات الواجبات والتكليفات والحضور 3

 %60 األخير االختبار النهائي 4

 : د( الدعم المقدم للطلبة

التوجيه واإلرشاد للطالب ، وتقديم النصح والمشورة العلمية لهم على مستوى القسم كله 

ر على وجه الخصوص .   ، وعلى مستوى أستاذ المقرَّ

 : هـ ( مصادر التعلم

 :  المطلوبر المقرَّ الكتاب الرئيس  -1

.  النظام السعودياإلسالمي )قضاء المظالم ( ؛ دراسة تطبيقية على  القضاء اإلداري   

تأليف األستاذ الدكتور ناصر بن محمد بن مشري الغامدي ، دار طيبة الخضراء ، مكة 

  المكرمة .

ر :  التي ياألخرى المراجع  -2  حسن بالطالب الرجوع إليها في المقرَّ

 ي يعلى الفراء الحنبلي .األحكام السلطانية ، للماوردي ، وألب  -    

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

 أدب القاضي ، للماوردي . -    

 أدب القضاء ، البن أبي الدم الحموي الشافعي . -    

 هـ . 1400شوكت محمد عليان ، الرياض ، للدكتور في اإلسالم ،  قضاء المظالم -    

 . القضاء اإلداري ، للدكتور سليمان الطماوي ، عدة طبعات -     

 القضاء اإلداري ، للدكتور راغب الحلو ، عدة طبعات . -     

 موسوعة القضاء اإلداري ، للدكتور علي شطناوي ، عدة طبعات . -   



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى
 العلياعمادة الدراسات 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

227 

 

تصداد القضاء اإلداري السعودي ، للدكتور خالدد خليدل الظداهر ، مكتبدة القدانون واالق -   

 بالرياض .

القضدداء اإلداري السددعودي ، للدددكتور شددريف بعلوشددة ، مركددز الدراسددات العربيددة ،  -   

 الرياض .

  :الكتب والمراجع الموصى بها )الدوريات العلمية، التقارير(  -3

 مجالت الجامعات السعودية . -   

 مجلة العدل ، الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة . -   

  مجلة القضائية ، الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة . -  

  :االلكترونية   قعالموا -4

 .( 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  -

موقع مجلس القضاء األعلى السعودي على شبكة  -

 ( .https://iservices.scj.gov.sa)اإلنترنت

 يات واالسطوانات ونحوها : مجمثل البرتعليمية أخرى مواد أي  -5

ر  ال تنطبق ، وال يحتاجها المقرَّ

 :  و ( المرافق المطلوبة

قاعة دراسية مجهزة بمقاعد مريحة للطالب وطاوالت ، وسبورة ، ومكتب لألستاذ ، 

 لكل شعبة .مقعداً كحد ٍّ أقصى  40تحتوي على 

 :األخرى  المرافق التعليمية-1

 القاعات الدراسية والمدرجات ، لالستفادة منها في االختبارات . -

 قاعة المحكمة الصوريَّة . -
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 النادي الطالبي بالكلية . -

 القاعات المصغَّرة للنقاشات العلمية . -

ر . :وأدوات العرض  أجهزة الكمبيوتر -2  ال يحتاجها المقرَّ

ر :يستفاد منها في أداء مصادر أخرى  -3   المقرَّ

 جهاز بروجكتر مجهَّز في كل ِّ قاعٍة دراسية .   -3

 سبورة ذكيَّة للعرض . -4

 :ه وتطويره تحسينوعمليات الدراسي يم المقرر وز( تق

ر الراجعة للطالب : استراتيجيات الحصول على -1  التقويم عن جودة تقديم المقرَّ

 : استبيانات تقويم الطالب للمقرر

وأستاذه عن طريق مجموعة من بتقييم المقرر في نهاية كل ِّ فصٍل الطالب حيث يقوم 

آراء الطالب حول المقرر و األسئلة واالستبانات المعدة على موقع الجامعة ، لمعرفة 

ر .  مدي فعالية أسلوب التدريس ،  وكفاية المقرَّ

ر األخرى : -3  استراتيجيات تقويم المقرَّ

ر من قبل األستاذ نفسه ، أو من قبل أساتذة يمكن أن تتمَّ عمليات أخرى  للتقويم للمقرَّ

 القسم ، أو حتَّى من قبل القسم ذاته كلَّ عاٍم لمعرفة اإليجابيات والسلبيات .

 :دريس وتطويره ت تحسين التإجراءا-3

تشجيع االستفادة من المواقع العلمية اإللكترونية والمكتبات في إثراء مفردات  -

ر .  المقرَّ

 الطالب على القراءات الخارجية واألسئلة والنقاشات .تشجيع  -

ر ومفرداته ومستجداته . -  تشجيع األبحاث المستمرة حول المقرَّ

 :وتحصيلهم للمهارات والمعارف  عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة-4

ر بين أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال  - تبادل تدريس المقرَّ

 . الدراسات القضائية

تبادل التصحيح ألوراق الطالب وبحوثهم بين أعضاء هيئة التدريس  -

 المتخصصين .

 العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين -4
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: 

رات مماثلة في الجامعات األخرى .  -  المقارنة بمقرَّ

ر بعد خمس سنواٍت مثالً .  -  محاولة تطوير مفردات المقرَّ

 أ.د. ناصر بن محمد مشري الغامدي : اسم أستاذ المقرر الذي عبأ التوصيف -

 : التوقيع -

 هـ15/3/1440 : تاريخ إكمال التقرير -

-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 القرارات اإلدارية اسم املقرر:  

 55016120-2 رمز املقرر:  
 

 

 

 

 

 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 .و

 55016120-2 رمز املقرر:  .القرارات اإلدارية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .100
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 .ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .101
 الدراسات القضائية –املاجستري  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .102

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

 األول العام. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .103
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .104
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .105
 املبىن الرئيسيقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: املقرر، إن مل يكن يف املفرع أو فروع تقدمي . 7 .106

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

 %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .ييي
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ككك
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ممم
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ننن
 

 تعليقات:

 

 
 األهداف .ي



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى
 العلياعمادة الدراسات 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

232 

 

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 دارية.التعريف ابلقرارات اإل-1
 دارية .تنميه مهارات وملكة الطالب يف دراسة القرارات اإل -2
 دارية.حاطة الطالب أبمهية دراسة أحكام القرارات اإلإ -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(.  

 .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  .غ
 وصف عام للمقرر:

 ، والعيوب املؤثرة فيها.وأركاهنا، وأنواعها، وموضوعاهتا، وطرق تنفيذها ،داريةالتعريف ابلقرارات اإليتناول هذا املقرر 
 

 تناوهلا:املوضوعات اليت ينبغي  .72
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 .أمهيته ومدى, خصائصه وبيان, دارياإل القرار تعريف -9
 .داريةاإل املصطلحات من وغريه دارياإل القرار بني التمييز و

2 4 

 .صدارهإ صحة وشروط, دارياإل القرار أركان -10
 .  وموضوعاهتا, داريةاإل القرارات أنواعو  

2 4 

 4 2 .، ووسائل العلم بهداريالعوامل املؤثرة يف القرار اإل -11
 4 2 كيفية تنفيذ القرار اإلداري، وعيوبه، وسحبه، وآاثر ذلك. -12
 4 2 إلغاء القرار اإلداري، وآاثره، وأوجهه. -13
حتصني القرار اإلداري وآاثره، وهنايته، والدعاوى املرتبطة ابلقرار اإلداري:  -14

 القرار التأدييب. -دعوى اإللغاء
2 4 

 – رفعها جراءاتإ – شروطها – طبيعتها)  دارياإل القرار تنفيذ وقف دعوى -15
 .(فيها احلكم

2 4 
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 .داريةاإل القرارات على قضائية تطبيقات -16
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .73
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28     28 التدريس الفعليةساعات 
 28     28 الساعات املعتمدة

 

 ساعتان ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .74
 

 

 واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .75
 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 معا  عملية : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

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

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

 احملاضرة. - وما يتعلق هبا رارات اإلداريةالتعريف ابلق - 1-1
 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.  -
استخدام أسلوب التعليم  -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

عريف ابلدعاوى املتعلقة ابلقرار اإلداري، مع تطبيقات من الت - 1-2
 احملاكم.

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

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

 االتصال الشفهي والكتايب.يتقن مبادئ  .37
يستخدم مصادر تعلم الكرتونية، ومواقع تعليمية على  .38

 االنرتنت ذات الصلة ابملقرر.
 يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية  .39
 االستماع والتواصل  .40
استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم  .41

(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
 احملاضرات. -  5-1

 .متثيل األدوار بني الطالب -
 

التمرينات   -
 العملية.

االختبارات  -
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 الشفوية.

االختبارات  -
 التحريرية.

 املالحظة املباشرة. -
5-2    

 
 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .76
)مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي املطلوبة  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    

 
 األكادميي للطالب ودعمهماإلرشاد  .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(.  

 م الدراسي.تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف بداية العا .31
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .32
 ول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين.اإعالن هذه اجلد .33

 

 مصادر التعّلم .مم
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 الطماوي .دارية ,  سليمان النظرية العامة للقرارات اإل -1
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 داري , ماجد احللو.القانون اإل -2

 .القانون االداري يف اململكة العربية السعودية ، د.محدي حممد العجمي -3

 القرارات اإلدارية وتطبيقاهتا يف اململكة العربية السعودية, د. فؤاد حممد موسى. -5
 العال السناري.القرارات اإلدارية يف اململكة العربية السعودية, د. حممد عبد  -6
 

 داري بني النظرية والتطبيق , خالد الزعيب . القرار اإل -7

  داري , صاحل الربيعة .دعوى وقف تنفيذ القرار اإل -8

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

 مجالت الجامعات السعودية . -

 وزارة العدل بالمملكة .مجلة العدل ، الصادرة عن  -   

 مجلة القضائية ، الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة . -  

 . 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

-  
 

 املرافق املطلوبة .نن
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(:
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 مقعد احلد األقصى لكل شعبة. 30قاعة مزود ة بعدد 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .41

 قاعات دراسية. .19

 املكتبة . .20

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .42
 

 مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .43

 بروجكتور. .28

 حاسب آيل. .29

 سبورة ذكية. .30
 

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

 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:
ث يفرتض أن يقيَّم الزمالء يف القسم أداء تتم عملية التقييم هذه إما عن طريق أستاذ املادة أو عن طريق القسم العلمي، حي  .لللل

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

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

 إجراءات تطوير التدريس: .نننن

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .37

 تشجيع عمليات التعلم الذايت. .38

 تشجيع القراءات اخلارجية.  .39

 تشجيع الطالب علي املناقشة اجلماعية. .40

ز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجنا .هههه
 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. .28

 املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة .تبادل تصحيح  .29

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .30

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

وإظهار االحتياجات إلضافات أو إعادة النظر يف املادة العلمية وربطها مبا يستجد يف اجملتمع من تطورات وتغريات  .19
 تغريات حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات .20
 

 

 أنور حسني احلمرايند.  اسم منسق الربانمج:

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

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 )وحداتن دراسيتان( اسم املقرر: طرق اإلثبات اإلداري  

 55016223-2رمز املقرر:   
 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/سعيد/Desktop/توصيف%20مقرر%20%20تطبيقات%20أصولية%20مقاصدية.docx%23_توصيف_المقرر_الدراسي
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية واألنظمةالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أأ
-2رمز املقرر:  طرق اإلثبات اإلداري )وحداتن دراسيتان( . اسم املقرر الدراسي ورمزه:1 .107

55016223 
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .108
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .109
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بني  هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( .110
 العام األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .111
 ال يوجدات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلب5 .112
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .113
 املبىن الرئيسي. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .114

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

 %100 النسبة: نعم التقليديةقاعات احملاضرات  .سسس
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ععع
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .صصص
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ققق
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 تعليقات:

 

 
 األهداف .بب

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 وأحكام اإلثبات أمام القضاء اإلداري يف اململكة العربية السعودية.الربط بني أحكام اإلثبات العامة  -4
 التعرف على وسائل اإلثبات املنتجة يف الدعوى اإلدارية، وكيفية استخالصها من الوقائع أو القرارات اإلدارية. -5
 اإلملام مبدى أمهية حرية القاضي اإلداري يف اقتناعه ابألدلة املطروحة أمامه. -6

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

 .املراجعة الدورية للمقرر اليت يقوم هبا القسم يف حينها •
 التعلم )كتب، مقاالت، ...( بشكل منتظم، واالستفادة من الشبكة املعلوماتية.حتديث مصادر  •
 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 •
 انت على الطالب ملعرفة مرئياهتم حول املقررتوزيع استبا •
 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  .ف
 وصف عام للمقرر:

التعرف على وسائل ، و اري يف اململكة العربية السعوديةلربط بني أحكام اإلثبات العامة وأحكام اإلثبات أمام القضاء اإلدا يتناول هذا املقرر -
عه مدى أمهية حرية القاضي اإلداري يف اقتنا، و من الوقائع أو القرارات اإلداريةاإلثبات املنتجة يف الدعوى اإلدارية، وكيفية استخالصها 

 ابألدلة املطروحة أمامه.
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .77
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

مدخل يف التذكري بتعريف اإلثبات، والتفرقة بني إثبات احلق وبني إثبات الواقعة،  -1
 واملقصود أبدلة اإلثبات أمام القضاء اإلداري.

2 4 

خصوصية القضاء اإلداري يف قبول وحتديد طرق  –املكلف به  –عبء اإلثبات: معناه   -2
 مدى تقيد القاضي اإلداري بطلبات اخلصوم. –اإلثبات وانتاجيتها يف الدعوى اإلدارية 

2 4 
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العوامل املؤثرة يف اإلثبات أمام القضاء اإلداري: امتياز اصدرا قرار إداري إبرادة منفردة  -3
 حيازة اإلدارة ألدلة اإلثبات. –شروعية اليت ترافق القرار اإلداري عند صدوره قرينة امل –

2 4 

خصائص اإلثبات اإلداري: استقالل اإلجراءات اإلدارية عن إجراءات احملاكمات املدنية  -4
 –دور القاضي اإلجيايب يف الدعوى اإلدارية ضرورة تدوين اإلجراءات اإلدارية –والتجارية 

 اإلدارية أمام القضاء، وعدم تعقيدها. بساطة اإلجراءات

2 4 

 –اخلربة الفنية  –املعاينة  –اإلقرار  –طرق اإلثبات اإلداري: احملررات والبينات اخلطية  -5
 اليمني. –الشهادة  –القرائن 

2 4 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .78
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

 ساعتانالتعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:  -عدد ساعات الدراسة  .79
 

 

 واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .80
 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 معا  عملية : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

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

 
 املهارات املعرفية

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    
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 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    

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

 يتقن مبادئ االتصال الشفهي والكتايب. .42
يستخدم مصادر تعلم الكرتونية، ومواقع تعليمية على  .43

 االنرتنت ذات الصلة ابملقرر.
 يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية  .44
 االستماع والتواصل  .45
استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم  .46

(blackboard.) 
 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.  -
استخدام أسلوابلتعليم  -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -
 البحوث التطبيقية والتقارير -

االختبارات  -
 التحريرية

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

 واجلماعية.
عمليات تقومي  -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
 
 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .81
مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة  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 .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  .34
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .35
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .36

 

 مصادر التعّلم .هه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 السعودية، حممد مجال ذنيبات ومحدي حممد العجمي.القضاء اإلداري يف اململكة العربية  -1
 نظرية اإلثبات يف القانون اإلداري، كمال الدين موسى -2
 موسوعة القضاء اإلداري، علي خطار شطناوي. -3

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

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .44

 قاعات دراسية. .21

 املكتبة . .22

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .45
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 مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .46

 بروجكتور. .31

 حاسب آيل. .32

 سبورة ذكية. .33
 

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

 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 تتم عملية التقييم هذه إما عن طريق أستاذة املادة أو عن طريق القسم العلمي، ح  .ببببب

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

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .تتتتت
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: .ثثثثث

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .41

 تشجيع عمليات التعلم الذايت. .42
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 تشجيع القراءات اخلارجية.  .43

 تشجيع الطالب علي املناقشة اجلماعية. .44

معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من  .ججججج
 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. .31

 تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة .تبادل  .32

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .33

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

وتغريات وإظهار االحتياجات إلضافات أو إعادة النظر يف املادة العلمية وربطها مبا يستجد يف اجملتمع من تطورات  .21
 تغريات حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات .22
 

 

د.  اسم منسق الربانمج:
 أنور حسني احلمراين

 

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

 

 

 

 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى
 العلياعمادة الدراسات 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

247 

 

 توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 )وحداتن دراسيتان( اسم املقرر: الوظيفة العامة  

 55016224-2رمز املقرر:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

file:///C:/Users/سعيد/Desktop/توصيف%20مقرر%20%20تطبيقات%20أصولية%20مقاصدية.docx%23_توصيف_المقرر_الدراسي
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 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 .تت
 55016224-2رمز املقرر:  .الوظيفة العامة. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .115
 . عدد الساعات املعتمدة: 2 .116
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .117

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

 العام األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .118
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .119
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .120
 املبىن الرئيسي. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .121

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

 %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .ررر
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ششش
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ثثث
    

  النسبة:  أخرى تذكر .خخخ
 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى
 العلياعمادة الدراسات 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

249 

 

 تعليقات:

 

 
 األهداف .ثث

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 وتطورها، ومقارنة ذلك أبحكام الشريعة اإلسالمية.تعريف الطالب مباهية الوظيفة العامة يف اململكة العربية السعودية،  -7
 القدرة على حتديد نطاق تطبيق نظام اخلدمة املدنية السعودي. -8
 اإلملام أبحكام املوظف العام وحقوقه وواجباته، وفق نظام اخلدمة املدنية السعودي. -9

االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، )مثل 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  .ق
 وصف عام للمقرر:

، كما نة ذلك أبحكام الشريعة اإلسالميةاململكة العربية السعودية، وتطورها، ومقار تعريف الطالب مباهية الوظيفة العامة يف يتناول هذا املقرر 
اإلملام أبحكام املوظف العام وحقوقه وواجباته، وفق نظام ، وتعني على بيق نظام اخلدمة املدنية السعوديالقدرة على حتديد نطاق تطتنمي 

 اخلدمة املدنية السعودي.
 

 تناوهلا:املوضوعات اليت ينبغي  .82
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

حتديد مفهوم الوظيفة العامة، وتنظيمها يف اململكة العربية السعودية، مقاراًن أبحكام الفقه  -6
 والقوانني األخرى.

2 4 

–كيفية شغل الوظيفة العامة   –شروط شغل الوظيفة العامة  –املوظف العام: تعريفه  -7
 انتهاء خدمة املوظف العام. –واجبات املوظف العام –املوظف العامحقوق 

2 4 
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اجلهة املختصة  –إجراءات وضماانت التحقيق  –أتديب املوظفني: هيئة الرقابة والتحقيق  -8
 مبحاكمة املوظف العام )ديوان املظامل(.

2 4 

 –ئية، وأثر ذلك الفرق بينها وبني الدعوى اجلنا –أركاهنا  –الدعوى التأديبية: تعريفها  -9
 العقوابت املقررة نظاماً. –إجراءات رفعها 

2 4 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .83
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

 ساعتانالتعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:  -عدد ساعات الدراسة  .84
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .85
 الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
تيجيات تدريسها لتشكل معا  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. - القدرة على حتديد نطاق تطبيق نظام اخلدمة املدنية السعودي. - 1-1
 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.  -
استخدام أسلوب التعليم  -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

اإلملام أبحكام املوظف العام وحقوقه وواجباته، وفق نظام اخلدمة  - 1-2
 املدنية السعودي.

1-3    
 املهارات املعرفية 2

2-1 
  املناقشات واألسئلة الشفهية وإعداد استمارة ملتابعة تقدم  ❖
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 الطالب يف املقرر.
 التقومي التكويين من خالل االختبارات التحريرية. ❖
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  .47
يستخدم مصادر تعلم الكرتونية، ومواقع تعليمية على  .48

 االنرتنت ذات الصلة ابملقرر.
 يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية  .49
 االستماع والتواصل  .50
استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم  .51

(blackboard.) 
 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.  -
استخدام أسلوابلتعليم  -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -
 البحوث التطبيقية والتقارير -

االختبارات  -
 التحريرية

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

 واجلماعية.
عمليات تقومي  -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .86
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    
5    
6    

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .م

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 .37
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .38
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .39

 

 مصادر التعّلم .وو
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 القانون اإلداري يف اململكة العربية السعودية، جابر سعيد أبو زيد.  -1
 شؤون املوظفني ونظام اخلدمة املدنية يف اململكة العربية السعودية، أمحد وحمجوب وحممد أمحد الصباب. -2
 اخلدمة املدنية يف اململكة العربية السعودية، بكر القباين.  -3
 عبدهللا طلبة.الوظيفة العامة يف دول عاملنا املعاصر،  -4
 قضاء التأديب، سليمان حممد الطماوي. –القضاء اإلداري  -5
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 املرافق املطلوبة .يي
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 
 مقعد احلد األقصى لكل شعبة. 30قاعة مزود ة بعدد 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .47

 املكتبة .    قاعات دراسية.

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .48

 مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .49

 بروجكتور. .34

 حاسب آيل. .35

 سبورة ذكية. .36
 

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

 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  .ذذذذذ

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

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

 إجراءات تطوير التدريس: .ززززز

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .45

 تشجيع عمليات التعلم الذايت. .46

 تشجيع القراءات اخلارجية.  .47

 تشجيع الطالب علي املناقشة اجلماعية. .48

معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من  .سسسسس
 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. .34

 املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة . تبادل تصحيح .35

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .36

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

وتغريات وإظهار االحتياجات إلضافات أو إعادة النظر يف املادة العلمية وربطها مبا يستجد يف اجملتمع من تطورات  .23
 تغريات حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات .24
 

 

 أنور حسني احلمرايند.  اسم منسق الربانمج:

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

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 (تاندراسي وحداتن) اسم املقرر: املرفق العام  

 55016226-2رمز املقرر:   
 

 

 

 

file:///C:/Users/سعيد/Desktop/توصيف%20مقرر%20%20تطبيقات%20أصولية%20مقاصدية.docx%23_توصيف_المقرر_الدراسي


 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى
 العلياعمادة الدراسات 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

256 

 

 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 .جج
  55016226-2رمز املقرر:   املرفق العام )ثالث وحدات دراسية( . اسم املقرر الدراسي ورمزه:1 .122
 . عدد الساعات املعتمدة: 2 .123
 )ثالث وحدات دراسية(. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .124

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

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .125
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .126
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .127
 املبىن الرئيسي. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .128

 راسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:. منط الد8

 %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .ذذذ
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ضضض
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .غغغ
    

  النسبة:  أخرى تذكر .أأأأ
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 تعليقات:

 

 
 األهداف .حح

 املقرر الرئيس؟ما هدف  -1

 تعريف الطالب مباهية املرفق العام، وضوابطه، وأحكامه. -1
 إملام الطالب أبنواع املرافق العامة يف اململكة العربية السعودية. -2
 توضيح الدور الذي يؤديه املرفق العام يف خدمة اجملتمع. -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 •
 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  .ك
 للمقرر:وصف عام 

ة، يتناول املقرر تعريف الطالب )ابملرفق العام(، بشكل عام، وذلك مبعرفة ماهيته، وضوابطه وأحكامه، وأنواعه يف اململكة العربية السعودي
 وما تؤديه املرافق العامة يف خدمة اجملتمع. 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .87
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

تعريف املرافق العامة، وعناصر متييزها )تنشئها الدولة بقصد حتقيق النفع العام  -10
 خضوعها للسلطة العامة(. –

2 4 

اإلدارية واالقتصادية ومرافق التوجيه  –أنواع املرافق العامة: القومية واحمللية  -11
املرافق العامة االختيارية  –ابإلدارة مرافق ذات شخصية معنوية ومرافق مرتبطة  –املهين 

 واملرافق العامة اإللزامية.

4 8 
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 –النظام القانوين للمرافق العامة: مبدأ تشغيل املرفق العام ابنتظام واطراد  -12
مبدأ قابلية قواعد تنظيم املرافق العامة للتعديل  –مبدأ املساواة أمام املرافق العامة 

 والتغيري.

5 10 

 4 2 وتطبيقاتمراجعة  -13
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .88
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

 ساعتانالتعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:  -عدد ساعات الدراسة  .89
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .90
 الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
تيجيات تدريسها لتشكل معا  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. -  - 1-1
 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.  -
استخدام أسلوب التعليم  -

 اجلماعي والتعاوين.
 الطالباملناظرات بني  -

االختبارات  -
 التحريرية

 األسئلة الشفوية. -
 القضااي العملية. -

1-2 -  

1-3    
 املهارات املعرفية 2

2-1 
  املناقشات واألسئلة الشفهية وإعداد استمارة ملتابعة تقدم  ❖



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى
 العلياعمادة الدراسات 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

259 

 

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

 الطالب يف املقرر.
 التقومي التكويين من خالل االختبارات التحريرية. ❖
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. .52
يستخدم مصادر تعلم الكرتونية، ومواقع تعليمية على  .53

 االنرتنت ذات الصلة ابملقرر.
 يتواصل مع زمالئه ابملدارسة واملذاكرة للمسائل العلمية  .54
 االستماع والتواصل  .55
استالم الواجبات على نظام إدارة التعليم  .56

(blackboard.) 
 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين.  -
استخدام أسلوابلتعليم  -

 اجلماعي والتعاوين.
 املناظرات بني الطالب -
 البحوث التطبيقية والتقارير -

االختبارات  -
 التحريرية

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

 واجلماعية.
عمليات تقومي  -

 األقران.
منتدايت النقاش،  -

 واملقابالت.



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى
 العلياعمادة الدراسات 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

260 

 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
4-2    

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

 مباهية املرافق العامة، ودورها الفعال يف اجملتمع.إملام  .1

 احملاضرات. -
 متثيل األدوار بني الطالب. -

 

التمرينات   -
 العملية.

االختبارات  -
 الشفوية.

االختبارات  -
 التحريرية.

 املالحظة املباشرة. -
5-2    

 
 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .91
)مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي املطلوبة  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    

 
 األكادميي للطالب ودعمهماإلرشاد  .ن

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(.  

 ريس ابلقسم يف بداية العام الدراسي.تقسيم رئيس القسم الطالب على أعضاء هيئة التد .40
 إلزام كل عضو هيئة تدريس بتقدمي جدول ابلساعات املكتبية وساعات اإلرشاد األكادميي. .41
 إعالن هذه اجلدول يف لوحة إعالانت القسم وموقع الكلية اإللكرتوين. .42
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 مصادر التعّلم .أأأ
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 القبول واإلنكار، السيد خليل هيكل.نظرية املرافق العامة بني  -1
 نظرية املؤسسة العامة املهنية يف القانون اإلداري، بكر القباين. -2
 أنظمة اإلدارة العامة يف اململكة العربية السعودية، حممود مسعد. -3
 القانون اإلداري السعودي، أنور أمحد رسالن. -4
 بو زيد.القانون اإلداري يف اململكة العربية السعودية، جابر سعيد أ -5

 

 
 املرافق املطلوبة .ببب

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 مزود ة بعدد 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .50

 قاعات دراسية. .23

 املكتبة . .24

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .51
 

 أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو  .52

 بروجكتور. .37

 حاسب آيل. .38

 سبورة ذكية. .39
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 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .صصصصص
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ضضضضض

 استبياانت تقومي  الطالب للمقرر:

اسرتاتيجية التغذية الراجعة ،ابستخدام استبياانت ملعرفة  آراء يف تلك االسرتاتيجية يقوم الطالب بتقييم املقرر عن طريق 
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:
ذه إما عن طريق أستاذة املادة أو عن طريق القسم العلمي، حيث يفرتض أن يقيَّم الزمالء يف القسم أداء تتم عملية التقييم ه  .ططططط

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

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

 املقررات

 إجراءات تطوير التدريس: .ععععع

 تشجيع استخدام التقنية احلديثة يف تقدمي املقرر الدراسي. .49

 تشجيع عمليات التعلم الذايت. .50

 تشجيع القراءات اخلارجية.  .51

 تشجيع الطالب علي املناقشة اجلماعية. .52

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .غغغغغ
 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. .37



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى
 العلياعمادة الدراسات 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

263 

 

 تبادل تصحيح املقررات بني أعضاء هيئة التدريس من خارج اجلامعة . .38

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى . .39

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

إعادة النظر يف املادة العلمية وربطها مبا يستجد يف اجملتمع من تطورات وتغريات وإظهار االحتياجات إلضافات أو  .25
 تغريات حسب هذه التطورات وذلك ابلتعاون مع أعضاء التخصص الواحد .

 أخرى املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات .26
 

 

 أنور حسني احلمرايند.  اسم منسق الربانمج:

 1440-3-13 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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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 .خخ
 البحث التكميلي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .129
 أربع . عدد الساعات املعتمدة:2 .130
 القضاء اإلداري –املاجستري  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .131

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

 املستوى الرابع. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .132
 مجيع مقررات الربانمج . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .133
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .134

 
 األهداف

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 الرجوع إىل مصادر ومراجع التخصص واإلفادة منها.تدريب الطالب على  .1
 تطبيق ما درسه الطالب يف قاعة البحث على البحث التكميلي. .2
 إعطاء الطالب فرصة التعامل مع الوقائع القضائية، واحلكم عليها. .3

  تنمية ملكة الطالب يف مقارنة اآلراء، والرتجيح بينها. . 4

 

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

 خيتار الطالب موضوعا  للبحث يف التخصص الدقيق، حتت إشراف املرشد العلمي. .1
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 يلتزم الطالب ابلتشكيالت اليت وردت يف الئحة الدراسات العليا من حيث الرتتيب والتنظيم.  .2
 يلتزم الطالب مبفردات خطة البحث اليت انقشها أعضاء جملس القسم ومتت موافقة جملس املعهد عليها.  .3
 ة.يشكل جملس القسم جلنة ملناقشة البحث التكميلي مناقشة علنية، وتُعلن نتيجة املناقش  .4

 

 مصادر التعل م .تتت
 التعريف آبداب التأليف، السيوطي. .1
 مناهج البحث العلمي، عبدالرمحن بدوي. .2
 حتقيق النصوص ونشرها،  عبدالسالم هارون.  .3
 البحث القانوين، حسان سلطان وغامن العبيدي وشريف سعيد. .4
 أساسيات البحث القانوين، أمين سعد سليم.  .5
 أصول البحث العلمي يف علم القانون، أمحد إبراهيم عبدالتواب.  .6
 الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية، أمحد تركي ابشا.  .7
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