
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  المدخل لدراسة األنظمة  المقرر:اسم 
 3-5502101 المقرر:رمز 

 بكالوريوس األنظمة البرنامج:
 قسم األنظمة العلمي:القسم 
 الدراسات القضائية واألنظمة الكلية:

 ام القرىجامعة  المؤسسة:
 
 

  



 

 
2 

 
 المحتويات

 3 ............................................................................... أ. التعريف بالمقرر الدراسي:
 4 ..................................................................... هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 4 ........................................................................................ وصف العام للمقرر:ال. 1
 4 ........................................................................................ . الهدف الرئيس للمقرر2
 4 ..................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ..................................................................................... ج. موضوعات المقرر
 5 ...................................................................................... د. التدريس والتقييم:

 5 .................................... ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1
 6 ........................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 6 ............................................................ أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 
 6 ............................................................................... مصادر التعلم والمرافق: –و 

 6 ......................................................................................... التعلم:. قائمة مصادر 1
 7 ................................................................................ . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 7 .....................................................................................ز. تقويم جودة المقرر:
 اإلشارة المرجعية غير معرّفة.خطأ!  .......................................................... ح. اعتماد التوصيف

 



 

 
3 

  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 
 ساعات 3. الساعات المعتمدة:       1

 . نوع المقرر:2
 متطلب جامعة          متطلب كلّية          متطلب قسم         أخرىأ. 

 ب. إجباري               اختياري
                    األلول/ المستوى  لول السنة األ    . السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر:3

 ال يوجد:    . المتطلبات السابقة لهذا المقرر4
 

 ال يوجدالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر:    . 5

 
 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م
 %111 45 المحاضرات التقليدية 1
 ---- ---- التعليم المدمج  2
 ---- ---- التعليم اإللكتروني  3
 ---- ---- التعليم عن بعد  4
 ---- ---- أخرى  5

 
 مستوى الفصل الدراسي( )على ساعات التعلم الفعلية للمقرر. 7

 ساعات التعلم النشاط م
 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1
 ---- ستوديوامعمل أو  2
 ---- دروس إضافية 3
 ---- أخرى )تذكر( 4

 ---- اإلجمالي 
 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1
 6 الواجبات 2
 5 المكتبة 3
 6 المشاريع /إعداد البحوث 4
 ---- أخرى )تذكر( 5

 32 اإلجمالي 
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مثطل: سطاعات االسطتركار، إعطدام المشطاريع، لوالواجبطات، لوالعطرلوق، لوالوقطت  ، لويشمل ذلك: جميع أنشططة الطتعلم،للمقررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسهم في تحقيق مخرجات التعلم * 
 الري يقضيه المتعلم في المكتبة

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 . نظريتي الحق والنظام ) القانون (  يهدف المقرر إلى تدريس موضوعات
 :الهدف الرئيس للمقرر. 2

   .نظرية الحق لونظرية القانون الطالب باألحكام المتعلقة بموضوعات تعريف 
 .سن األنظمة فهم   تنمية قدرة الطالب عل
 .  تفسير النصوص النظامية  عل تدريب الطالب عمليا  

 
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز 

مخرج التعلم 
 المرتبط للبرنامج 

  : الطالب قادراً على أنسيكون : المعارف 1
 1ع  . في المملكة األنظمة  سنفي الشريعة اإلسالمية ملور  يحدم 1.1
 3ع    النظريات المتعلقة بالحق لوالنظام.يوضح  1.2
 3ع  .أهم تقسيماتهالو أنواع الحقوق يعدم  1.3
 2ع لوعالقتها باألنظمة.يستعرق مصامر السياسة الشرعية  1.4
  : الطالب قادراً على أنسيكون :  المهارات 2

 1م  نظمة التشريعية.األ كيفية سنّ  فسري 2.1
 1م   من القواعد.غيرها لو القاعدة القانونية بين يميز  2.2
 1م  .السعومي  الحق في النظامنظرية ب المتعلقة حكامألاصنف ي 2.3
  : سيكون الطالب قادراً على أن:  الكفاءات 3

 1ك  .لواألخالق اإلسالميةيلتزم بالقيم لواآلماب  3.1
 2ك يتحمل المسؤلولية المسندة له في متطلبات المقرر 3.2
 3ك  .يعمل بفاعلية ضمن فريق المقرر كعضو ألو كقائد 3.3

 
 المقرر  موضوعاتج. 

ساعات  قائمة الموضوعات م
 االتصال

 3 التعريف بالمقرر ، لومفرماته ، لومخرجاته  1



 

 
5 

 لوعالقتها باألنظمة  مفهوم السياسة الشرعية لوحجيتها
 3 مصامر السياسة الشرعية  2
 3 ريف بالقانون لولوظيفته لوأساسه لوعالقته بغيره من العلوم عالت 3
 3 تحديد القاعدة القانونية لوخصائصها  4
 3 تمييز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد  لوأنواعها  5

 تقسيمات القانون  6
 العام لوفرلوعه  القانون 

3 

 3 الخاص لوفرلوعه  القانون  7
 3 )الزمان/ المكان األشخاص( نطاق سريان القانون 8
 3 تفسير القواعد القانونية 9

 3 التعريف بالحق لوعناصره  11
 3 المامية لوتقسيماتها.الحقوق   11
 3 الحقوق المعنوية لوالرهنية 12
 3 أشخاص الحق  13
 3 محل الحق  14
 3 استعمال الحق  15

 45 المجموع
 
 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال
 : سيكون الطالب قادراً على أن:  المعارف 1.0

يحطططدم ملور الشطططريعة اإلسطططالمية فطططي سطططن األنظمطططة  - 1.1
 في المملكة  

 محاضرة .ال -
 المناقشة لو الحوار -
 الخرائط المعرفية -

االختبططططططططططارات التحريريططططططططططة  -
 . لوالشفوية

 يوضح النظريات المتعلقة بالحق لوالنظام. - 1.2
 أهم تقسيماتهايعدم أنواع الحقوق  - 1.3

لوعالقتهطططططا يسطططططتعرق مصطططططامر السياسطططططة الشطططططرعية  - 1.4
 باألنظمة.

 : سيكون الطالب قادراً على أن:  المهارات 2.0
 المحاضرة - نظمة التشريعية.األ كيفية سن   فسري - 2.1

 المناقشة لوالحوار -
 التعلم النشط -

االختبارات التحريرية  -
 . لوالشفوية

 ألوراق العمل . -
  القواعد.يميز بين القاعدة القانونية لوغيرها من  - 2.2
نظرية الحق في النظام ب المتعلقة حكامألايصنف  - 2.3
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال
 العرلوق التقديمية - .السعومي 

 : سيكون الطالب قادراً على أن:  الكفاءات 3.0
 التعلم التعالوني - يتحمل المسؤلولية المسندة له في متطلبات المقرر 3.1

 العرلوق التقديمية -
 الواجبات -

 تقييم األنشطة -
 بفاعلية ضمن فريق المقرر كعضو ألو كقائديعمل  3.2 بطاقة المالحظة.  -

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 توقيت التقييم أنشطة التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 
 من إجمالي درجة التقييم

 الرابع  التكليف بأعمال تتعلق بالمامة ) تقارير، لواجبات، عرلوق(.
 لوالثاني عشر

01 % 

 % 01 مستمر المناقشات لواالختبارات الشفوية
 % 01 الثامن. اختبار فصلي تحريري
 % 01 الثامن عشر. اختبار نهائي تحريري.

 الخ( ، مشرلوع جماعي، لورقة عملتقديميعرق  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 .توزيع الطالب عل  أعضاء هيئة التدريس بالقسم -
 .الساعات المكتبية إلرشام الطالب بالقسمتحديد عدم  -
 .إعدام ملف إرشامي يتضمن بيانات كل طالب -
 اكتشاف لومعم الطالب المتعثرين. -
 تحفيز لورعاية الطالب المتفوقين -
 إشراك الطالب في مختلف االنشطة بالكلية. -
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

   خل لدراسة القانون د محمد علي عمران دالمدخل لدراسة األنظمة  القرشي  ، الم للمقررالمرجع الرئيس 

  السياسة الشرعية  د عبد الوهاب خالف  القاهرة   ، السياسة الشرعية البن تيمية  دار الكتاب العربي    المراجع المساندة

 موقع وزارة العدل السعودية المصادر اإللكترونية
https://www.moj.gov.sa/ar/pages/default.aspx 

 أخرى 
 موقع الموسوعة القانونية

https://elawpedia.com/ 
 

https://www.moj.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://www.moj.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://elawpedia.com/
https://elawpedia.com/
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2
 متطلبات المقرر العناصر
 المرافق

، قاعات العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)
 إلخ(...  المحاكاة

 ( طالب/ة.01قاعات مراسية تسع )
 

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 تزلويد قاعات المحاضرات بأجهزة الكمبيوتر المزلوم بشاشة عرق )برلوجكتر( . -

  أخرى )تبعاً لطبيعة التخصص( تجهيزات

 
 لمقرراجودة  تقويمز. 

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم
 فاعلية التدريس

 مدى تحصيل مخرجات التعلم
 مصامر التعلم

 استمارات تقويم الطلبة للمقررات الدراسية الطالب

 مصامر التعلم
 تطوير المقرر

 أساليب التدريس
 قيامة البرنامجعضو مناظر، منسقي المقرر، 

 زيارة األقران
 تقرير المقرر

 إلخ(مصامر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 
 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيامات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم
 يم )مباشر لوغير مباشر(قيطرق الت

 
 ط. بيانات اعتماد التوصيف 

 مجلس القسم. جهة االعتماد
  17 رقم الجلسة

 هـ3/6/1441 تاريخ الجلسة
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