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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 
 ساعتان. الساعات المعتمدة:       1

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

 ب. إجباري               اختياري
                    الثامن/ المستوى  رابعةالسنة ال    . 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
 %100 30 المحاضرات التقليدية 1
 ----------- -------------- التعليم المدمج  2
 --------------- ----------- التعليم اإللكتروني  3
 ---------------- ------------ التعليم عن بعد  4
 --------------- -------------  أخرى 5

 
 مستوى الفصل الدراسي( )على . ساعات التعلم الفعلية للمقرر7

 ساعات التعلم النشاط م
 االتصالساعات 

 30 محاضرات 0
 ----------- معمل أو إستوديو 2
 ----------- دروس إضافية 5
 ------------ تذكر(ى )أخر  4

 30 اإلجمالي 
 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 0
 10 الواجبات 2
 10 المكتبة 5
 11 المشاريع /إعداد البحوث 4
 -------------- أخرى )تذكر( 8

 11 اإلجمالي 
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ذكار، ، ويشمل ذلك: جميع أنشطة التعلم، مثل: ساعات االستللمقررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسهم في تحقيق مخرجات التعلم * 
 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
ضوعين رئيسيين:  موضوع إجراءات التحقيق من قبض  وتفتيش  وغيرهما  وموضوع االدعاء العام مو  يشتمل المقرر على لمقرر:العام لوصف ال. 1

  في المملكة العربية السعودية 
  الهدف الرئيس للمقرر. 2

مراحل الدعوى  ، وإكسععععابه القدرة على تطبيق النفام فيعلقة بالتحقيق واالدعاء العام في المملكة العربية السععععودية المتتزويد الطالب بالمعارف والمهارات 
 الجنائية.

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز 

  مخرج التعلم المرتبط للبرنامج
  : أن يكون الطالب قادراً على أن:المعارف 1
 2ع في المملكة العربية السعودية. زائيةالمصادر الشرعية لنفام اإلجراءات الج يعدد 1.1
 5ع واختصاصاتها جهات التحقيق في المملكة العربية السعوديةيحدد  1.2
 5ع وخصائصه، وطرق تنفيذه.االستجواب م التحقيق االبتدائي، و يهامف يشرح 1.3
 8ع  يوضح طريقة بناء التحقيق الجنائي. 1.4
  : أن يكون الطالب قادراً على أن:المهارات 2
 0م اإلجراءات التي تمس حصانة الشخص وحرمة منزله. يحلل 2.1
 4م .  التحقيق في مرحلة نفاميةوالحماية ال، يميز بين أنواع اإلجراءات المختلفة  2.2
 8م . يحرر مذكرات الدعوى وفقا لإلجراءات النفامية في مرحلة التحقيق 2.3
 2م يصنف حاالت انقضاء االدعاء العام. 2.3
  : أن يكون الطالب قادراً على أن:الكفاءات 3

 5ك   يعمل بشكل فعال في مجموعة المقرر كعضو أو كقائد. 3.1

 0ك  يتمثل بالقيم واألخالق اإلسالمية ومبادئ وأخالقيات مهنة التحقيق واالدعاء العام  ) النيابة العامة ( 3.2
 4ك معارفه ومهارته الستخراج الحلول في قضايا المقرريوظف  3.3

 
 المقرر  موضوعاتج. 
 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

0 

 بالمقرر ومفرداته، ومخرجاته.التعريف  -
 السعودي . جزائيةبنفام اإلجراءات الالتعريف  -
 في المملكة العربية السعودية. زائيةالمصادر الشرعية لنفام اإلجراءات الج -
 الجهات المختصة بتحريك الدعوى الجنائية في المملكة العربية السعودية . -

 ..العربية السعودية لمحة تاريخية عن اإلجراءات الجنائية في المملكة

2 

2 
 تعريف التحقيق الجنائي . -
 الجهات المختصة بإجراءات التحقيق في المملكة العربية السعودية :  -

2 
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 هيئة التحقيق واالدعاء العام . -
 هيئة الرقابة والتحقيق واختصاصاتها

5 

 التحقيق االبتدائي ) مفهومه ، خصائصه ، الحياد ، السرية ، العالنية، التدوين ، الفعالية في التحقيق (
 إجراءات التحقيق . -
 اإلجراءات الماسة في الحق ، في الحرية . -

 القبض وأحكامه ) الحبس ، التوقيف ، اإلفراج وحاالته ( .

2 

4 

 اإلجراءات التي تمس حصانة الشخص وحرمة منزله . -
 التفتيش ) تعريفه ، أنواعه ، محله ، ضوابطه ( . -
 اإلجراءات التي فيها االعتداء على حرمة الحياة الخاصة .  -

 مراقبة االتصاالت والمعاينة وندب الخبراء

2 

8 

 االستجواب ) مفهومه ، خصائصه ، ضماناته ، كيفية االستجواب . -
 استجواب النساء .ضمانات  -
 ضمانات خاصة باستجواب المتهم في جرائم الحدود . -
 .  المواجهة -

 .اإلجراءات االحتياطية ضد المتهم وتطبيقاتها في نفام اإلجراءات الجزائية .

2 

6 

 انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى . -
 أمر حفظ الدعوى . -
 أسباب حفظ الدعوى . -
 إلغاء أمر حفظ التحقيق . -

 .األدلة الجديدة . ما يعد من

2 

7 
 حجية أمر حفظ التحقيق . -
 آثار حفظ التحقيق . -

 .اإلحالة إلى المحكمة المختصة 
2 

5 

 االدعاء العام ) تعريفه ، مشروعيته ، صفته ، الغاية منه ( . -
 الفرق بينه وبين االدعاء الخاص .  -
 أطراف االدعاء العام . -
 والنفام ، آدابه ( .المدعي العام ) تعريفه ، شروطه في الفقه  -

 .جهات االدعاء العام واختصاصاتها

2 

9 
 المتهم ) تعريفه فقهاً ونفاماً ، شروطه ، أنواع المتهمين ( . -

 المجني عليه ) تعريفه ، مشروعية حق المجني عليه في االدعاء العام( .
2 

01 
 الشكوى ) تعريفها ، أحكامها ( . -
 الفرق بين الشكوى والبالغ . -
 .التي يتوقف االدعاء العام فيها على الشكوى في الفقه والنفامالجرائم 

2 

 2 محل االدعاء العام والقيود الواردة عليه . - 00
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 ( . الحق ) تعريفه ، أنواعه ، أحكامه ، شروطه ، القيود التي ترد على االدعاء العام

02 

 انقضاء االدعاء العام . -
 انقضاء االدعاء العام بالحكم . -
 االدعاء العام بوفاة المتهم .انقضاء  -

 انقضاء االدعاء العام بالعفو عن المتهم

2 

05 
 التقادم وأثره على االدعاء العام . -

 التقادم ) تعريفه ، مشروعيته ، مدته (
2 

04 
 التوبة وأثرها في دعوى الحق العام . -

 ( . الحق العام ) تعريفها ، شروطها ، أثرها
2 

0 
 على االدعاء العام .التنازل عن الشكوى وأثره  -
 التنازل ) تعريفه ، شروطه ، حكمه ( . -

 . أثر التنازل في جرائم الحدود
2 

 51 المجموع
 

 التدريس والتقييم:
 ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم  . 1

 طرق التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز
 : أن يكون الطالب قادراً على أن:المعارف 1.0

يعدد المصادر الشرعية لنفام اإلجراءات الجنائية في المملكة  1.1
 العربية السعودية.

 المحاضرات الصفية -
  المناقشة والحوار -

 االختبارات التحريرية والشفوية 
 

1.2 
يحععععععدد جهععععععات التحقيق في المملكععععععة العربيععععععة السععععععععععععععععوديععععععة 

 واختصاصاتها

1.3 
يشعععععرح مفاهيم التحقيق االبتدائي، واالسعععععتجواب وخصعععععائصعععععه، 

 وطرق تنفيذه.
 .يوضح طريقة بناء التحقيق الجنائي 1.4
 : أن يكون الطالب قادراً على أن:المهارات 2.0
 يحلل اإلجراءات التي تمس حصانة الشخص وحرمة منزله. 2.1

 المحاضرات الصفية.
 مجموعات النقاش 

 األنشطة البحثية
 المحكمة الصورية

 ة.وية والتحريريفاالختبارات الش
 نشطة البحثية ييم األقت

ي ف لنفعععاميعععةيميز بين أنواع اإلجراءات المختلفعععة ، والحمعععايعععة ا 2.2
 مرحلة التحقيق .

يحرر معععذكرات العععدعوى وفقعععا لإلجراءات النفعععاميعععة في مرحلعععة  2.3
 التحقيق

 يصنف حاالت انقضاء االدعاء العام. 2.4
 الكفاءات 3.0
 التعلم التعاوني يعمل بشكل فعال في مجموعة المقرر كعضو أو كقائد. 3.1

 االنشطة البحثية
 العروض الفردية 

 بطاقة المالحفة
يتمثعل بعالقيم واألخالق اإلسعععععععععععععععالميعة ومبعادئ وأخالقيعات مهنعة  3.2  تقييم األقران

 ( التحقيق واالدعاء العام  ) النيابة العامة
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 طرق التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز
 حل المشكالت يوظف معارفه ومهارته الستخراج الحلول في قضايا المقرر. 3.3

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 أنشطة التقييم
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 
 من إجمالي درجة التقييم

 الرابع  التكليف بأعمال تتعلق بالمادة ) تقارير، واجبات، عروض(.
 والثاني عشر

01 % 

 % 01 مستمر واالختبارات الشفويةالمناقشات 
 % 21 الثامن. اختبار فصلي تحريري
 % 61 الثامن عشر. اختبار نهائي تحريري.

 الخ( ، مشروع جماعي، ورقة عملتقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 التدريس بالقسم.توزيع الطالب على أعضاء هيئة  -
 تحديد عدد الساعات المكتبية إلرشاد الطالب بالقسم. -
 إعداد ملف إرشادي يتضمن بيانات كل طالب. -
 :اكتشاف ودعم الطالب المتعثرين -
 رعاية الطالب المتفوقينتحفيز و  -
  اشراك الطالب في مختلف االنشطة بالكلية -
 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 المرجع الرئيس للمقرر
 االجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية دراسة تفصيلية تأصيلية لنفام اإلجراءات الجزائية السعودي/ 1
. سعد بن محمد بن علي آل ظفير،   

 المراجع المساندة

عبد البصيرعصام عفيف ،  / التعليق على نفام اإلجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية2  
. جميل عبد القادر الصغير،  / الشرعية الجنائية5  
عبد الفتاح الصيفي .،  النفرية العامة للقاعدة اإلجرائية الجنائية/ 4  
. عبد العفيم موسى،  / دور القضاء في تنفيذ الجزاءات الجنائية8  
برغوث .طلحة بن عبدالرحمن بن محمد ،  االدعاء العام وأحكامه في الفقه والنفام/ 6  
. حمزة حمزة،  / أصول التحقيق الجنائي7  
أصول التحقيق الجنائي في الشريعة اإلسالمية دراسة فقهية مقارنة ، محمد راشد المعمر ./ 8  
/ إجراءات التحقيق في نفام اإلجراءات الجزائية السعودي ، د. يوسف المحبوب .9  

لعربية السعودية ، عبدالعزيز الالمي ./ التحقيق االبتدائي والنفام اإلجرائي في المملكة ا01  
 / نفام اإلجراءات الجزائية00

 األنفمة   –موقع وزارة  التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية  -    المصادر اإللكترونية
 األنفمة القانونية .    –موقع وزارة العدل السعودية  -   
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  أخرى 

 
 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر
 المرافق

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

إعداد وتجهيز قاعات المحاضرات قبل بدء الدراسة بوقت كاف واإلشراف على نفافتها  -
. 
   

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

 قاعات المحاضرات بأجهزة الكمبيوتر المزود بشاشة عرض )بروجكتر(  .تزويد  -

  تبعاً لطبيعة التخصص() أخرى تجهيزات

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 مدى تحصيل مخرجات التعلم

 مصادر التعلم
 الدراسيةاستمارات تقويم الطلبة للمقررات  الطالب

 مصادر التعلم
 تطوير المقرر

 أساليب التدريس
 عضو مناظر، منسقي المقرر، قيادة البرنامج

 زيارة األقران
 تقرير المقرر

 
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرفالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم
 )مباشر وغير مباشر(يم قيطرق الت

 د. عبد الوهاب عبدالكريم المبارك                                      
 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس القسم. جهة االعتماد
 07 رقم الجلسة

 ه5/6/0440 تاريخ الجلسة
 


