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 أ
 ساعتان. الساعات المعتمدة:       1

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

 ب. إجباري               اختياري
                   الثانيالسنة األولى / المستوى . السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر:    3

 .. المتطلبات السابقة لهذا المقرر:   4
 

 ال يوجدالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر:    . 5

 
 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م
 %133 33 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
 ساعات االتصال

 33 محاضرات 1
  معمل أو إستوديو 2
  دروس إضافية 3
  تذكر(ى )أخر  4

 33 اإلجمالي 
 ساعات التعلم األخرى*

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

 35 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 . لنظرية العامة للجريمة  وأركانهاالمبادئ  األساسية للقانون الجنائي وا المقرر دراسة  لمقرر:العام لوصف ال. 1
 
المبادئ األساسية والنظريات العامة في النظام الجزائي بالمملكة العربية  أن يتمكن الطالب من فهم وتحليل/      الهدف الرئيس للمقرر. 2

 السعودية
 

 بنهاية المقرر يكون الطالب قادراً على أن : للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز 

مخرج التعلم المرتبط 
 للبرنامج 

  المعارف 1
 3ع  .األحكام المتعلقة بالنظرية العامة للجريمة  يشرح 1.1
 3ع يصف الركن المادي والمعنوي للجريمة . 1.2
 5ع واالستثناءات الواردة عليه في الشريعة واألنظمة النظام الجنائي  سريان  طريقة يوضح  1.3
 1ع يبين موقف الشريعة اإلسالمية في تحديد المسؤولية الجزائية. 1.3
  المهارات 2
 1م التي تترتب على المسؤولية الجنائية . نظاميةيحلل األحكام ال  2.1
 3م . جنائية في الشريعة والنظاميستدل على موانع المسؤولية ال  2.2
 4/م ثار المترتبة عليها. أركانها واآلو أنواع الجرائم  يميز بين   2.3
  الكفاءات 3
 1ك  اإلسالميةيلتزم بالقيم واآلداب واألخالق  3.1
 2ك .يتحمل المسؤولية المسندة له في متطلبات المقرر 3.2

 3ك  .يعمل بفاعلية  ضمن فريق المقرر كعضو أو كقائد وفق القواعد المهنية .3.3
 4ك معارفه ومهاراته الستخراج الحلول في القضايا المتعلقة بالمقرر. يوظف  3.3

 
 المقرر  موضوعاتج. 
 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 

 ومخرجاته ومحكات التقييم. التعريف بالمقرر ومفرداته
مقـدمـة في القواعـد العـامـة للنظام الجزائي)الجنائية(:القســـــــــــم الموضـــــــــــوعي موالقســـــــــــم الشـــــــــــكلي والعالقة بينهما م 

م قاعدةم جريمة معقوبة م الفقه الجنائي المصــــــطلحات والتعريفات األســــــاســــــية موالقواعد األســــــاســــــية )جنائيمجزائي
 اإلسالميم النظام الجزائي السعودي )مقدمة تاريخية ( الهيئات الرسمية( 

4 

2 
 مبدأ الشرعية الجنائية :

يان مقارنة م تطبيقات السر  سلطان القاعدة الجنائية :السريان الزماني والمكاني للقاعدة واألحكام الجزائيةمدراسة
 الزماني موقواعد وأحكام السريان المكاني م سريان النص الجنائي على األشخاص .

2 

 2 النظرية العامة للجريمة :  تعريف الجريمة م اقسام الجريمة 3
 2 أركان الجريمة :  4
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م ولماذا يوصف بهذه الصفة ؟ مكوناته منظرياته م أشكاله م أهمية النتيجة اإلجرامية كما حددها  الركن المادي :تعريفه
الفقه الجنائي اإلســـــــالمي م األشـــــــكال الخاصـــــــة في الركن المادي : معالجة الفقه اإلســـــــالمي للشـــــــروع في الجريمة 

 وللمساهمة الجنائية.

5 
توصيف النموذج اإلجرامي متحديد المسؤولية الجنائية م وصف العقوبات المساهمة الجنائية م الشروع في الجريمة م 

 2 م دراسة تفاصيل األشكال الخاصة للجريمة والعقوبة م

 2 الشروط العامة ألاسباب اإلباحة.  6

7 
لركن االركن المعنوي للجريمـة :معـالجة الفقه اإلســـــــــــالمي للركن المعنوي للجريمة ومميزات هذه المعالجة م مقومات 

 4 المعنوي منظريات الركن المعنوي وتطبيقاتها م القصد الجنائي وتطبيقاته .

8 
 تعدد الجرائم واحكامه 

 2 العود للجريمة تعريفهم احكامه م شروطه م اثره على العقوبة

 2 المسئولية الجنائية متعريفها مأساسها م محلهام درجاتها م احكامها 9
 2 م حاالت المسئولية الناقصة م مسئولية األحداث م مسئولية المراهقين م مسئولية الفتيانتدرج المسئولية الجنائية  13
 2 اداء الواجب م استعمال الحق م واثره على المسئولية الجنائية 11
 2 لجنائيةاموانع المسئولية الجنائية م الصغر م الجنون م السكر م النوم م فاقد التمييزم اإلكراه  واثره على المسئولية  12
 2 حالة الضرورة واثرها على المسئولية الجنائية 13

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال
 المعارف 1.0

 يشرح األحكام المتعلقة بالنظرية العامة للجريمة .- 1.1
 المحاضرة الصفية - 

 الخرائط المعرفية -
 المناقشة الشفوية  -

 

االخــــتــــبــــــارات الــــتــــحــــريــــريــــــة  -
 والشفوية.

 
1.2 

 يصف الركن المادي والمعنوي للجريمة .-
 

     1.3 
النظام الجنائي واالســــــــتثناءات  ســــــــريان  طريقةيوضــــــــح  -

 الواردة عليه في الشريعة واألنظمة

 
يبين موقف الشــــــــــريعة اإلســــــــــالمية في تحديد المســــــــــؤولية 

   الجزائية.

 المهارات 2.0

2.1 
يحلـل األحكـام النظـاميـة التي تترتب على المســـــــــــؤولية   -

  . الجنائية 
 المحاضرات الصفية. -
 .الحوار والمناقشة -
 التعلم النشط -
 المحكمة الصورية  -
 العروض التقديمية  -

 االختبارات التحريرية والشفوية.
 .امالجنائية في الشريعة والنظيستدل على موانع المسؤولية  2.2 أوراق العمل . -

 يميز بين  أنواع الجرائم وأركانها واآلثار المترتبة عليها.  - 2.3

 الكفاءات 3.0
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.1 
 المقرر كعضــــو أو كقائد وفقيعمل بفاعلية  ضـــمن فريق   -

 التعلم التعاوني - ..القواعد المهنية والقيم اإلسالمية
 الواجبات -
 حل المشكالت  -

 بطاقة المالحظة -
 أوراق العمل -
 تقييم الواجبات -

 يتحمل المسؤولية المسندة له في متطلبات المقرر . - 3.2

3.3 
يوظف  معارفه ومهاراته الســـــــــــتخراج الحلول في القضـــــــــــايا 

 المتعلقة بالمقرر.
 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 المناقشات واالختبارات الشفوية
 % 01 الثامن. اختبار فصلي تحريري
 % 01 الثامن عشر. اختبار نهائي تحريري.

 
 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 توزيع الطالب على أعضاء هيئة التدريس بالقسم. -
 تحديد عدد الساعات المكتبية إلرشاد الطالب بالقسم. -
 إعداد ملف إرشادي يتضمن بيانات كل طالب. -
 :المتعثريناكتشاف ودعم الطالب  -
 رعاية الطالب المتفوقينتحفيز و  -
  اشراك الطالب في مختلف االنشطة بالكلية -
 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 المرجع الرئيس للمقرر

 الكتب المقررة المطلوبة:-1
.1995م الرياضم 1الصيفيم عبد الفتاحم األحكام  العامة للنظام الجنائيم ط -  

حسني ممحمود نجيب م الفقه الجنائي اإلسالمي )مقدمة الكتاب (م تنزيل الكتاب  -           -
 من شبكة اإلنترنت

  - المراجع المساندة

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

  أخرى 
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر
 المرافق

ت م قاعاالعرض الدراسيةم المختبراتم قاعات القاعات)
 إلخ(...  المحاكاة

  (53قاعة دراسية سعة )

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكيةمالسبورة  البياناتمعرض  )جهاز

 بروجكتر(  .شاشة عرض )-

  تبعاً لطبيعة التخصص(أخرى ) تجهيزات

 
 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم
 فاعلية التدريس

 مدى تحصيل مخرجات التعلم
 مصادر التعلم

 استمارات تقويم الطلبة للمقررات الدراسية الطالب

 مصادر التعلم
 تطوير المقرر

 أساليب التدريس
 مناظر، منسقي المقرر، قيادة البرنامجعضو 

 زيارة األقران
 تقرير المقرر

 
 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس القسم. جهة االعتماد
  17 رقم الجلسة

 ه3/6/1441 تاريخ الجلسة
 


