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

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

 ب. إجباري               اختياري
                سابع/ المستوى ال رابعةالسنة ال    . السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر:3

 1:    الجنايات . المتطلبات السابقة لهذا المقرر4
 

 المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر:    ال يوجد. 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

  اإلجمالي 
 ساعات التعلم األخرى*

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

 28 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
والفرق بينه وبين الحدود وانواع العقوبات  وضوابطه وخصائصه ريتعز ال يشتمل على تدريس أحكام لمقرر:العام لوصف ال. 5

 التعزيرية 
 التعزيرية الواقعة بعض الجرائمعلى  والوقوف أن يتمكن الطالب من فهم وإدراك حاالت التعازير :للمقررالهدف الرئيس . 2

. وأن يتمكن من الربط بين العقوبات التعزيرية أنواع ومعرفةاالعتداء على المصلحة العامة  النفس وجرائمدون  على النفس وما
 السعودية.األحكام الشرعية والنظامية في المملكة العربية 

 

 
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز 

مخرج التعلم 
  المرتبط للبرنامج

  : أن قادراً على بنهاية المقرر الطالبسيكون : المعارف 1
 4ع يوضح ضوابط التعزير وخصائصه.  1.1
 3ع  .ضمن موضوعات المقرر صف أنواع الجنايات المستلزمة للعقوباتي 1.2
 2ع .يحتويها التوصيف التيتترتب على انتهاك االنظمة  التييذكر العقوبات   1.3
  سيكون الطالب بنهاية المقرر قادراً على أن :: المهارات 2

 1م .يات في المقرراالتي تترتب على الجن نظاميةيحلل األحكام ال 2.1
 3م  عقوبات التعزيرية للجرائم المختلفة.أنواع ال صنف ي 2.2
 4م المناسبة لتقديم تقرير في أحد موضوعات المقرر. تخدم االليات والمصادريس 2.3
  سيكون الطالب بنهاية المقرر قادراً على أن :: الكفاءات 3

حمل مسؤولية التعلم الذاتي بمواكبةة التحةديتات فةي مختلةف المجةاالت التةي تسةاهم بتطةوير  مهنيةاً يت 3.1
 .ومهارياً 

 2ك

 3ك في العمل الجماعي بشكل فعال كعضو أو كقائد.المساهمة  3.2
 4ك يوظف معارفه ومهارته القتراح الحلول المناسبة فيما يتعلق بالمشكالت والقضايا في المقرر 3.3

 
 

 ج. 
 المقرر  موضوعات

 قائمة الموضوعات م
ساعات 
 االتصال

 2فةةةي الفقةةةه  وخصائصةةةه مشةةةروعيةيتلهل وضةةةوابطهتعريةةةفل التيعزيةةةرن وبيةةةان التعريةةةف بةةةالمقرر ومفرداتةةةه ومخرجاتةةةه و  1
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 والنظام.

2 
خةةالل تطبيقةةات  الةةراهن مةةنتنةةوع العقوبةةات التعزيريةةة فةةي انظمةةة المملكةةة العربيةةة السةةعودية وربطهةةا بالوضةةع 

 2 واقعية المصطلحات والقواعد واالحكام 

 الجلد ( –العقوبات البدنية ) عقوبة القتل  3
 _المنع من السفر ( النفي –العقوبات الماسة بالحرية )السجن 

2 

 الحجز (–االتالف  –المصادرة  –العقوبات المالية ) الغرامة  4
 التشهير (–اللوم  –العقوبات المعنوية )االنذار 

2 

 2 الحرمان من تولى الوظيفة العامة –العزل من الوظيفة  -سحب الجنسية-السالبة للحقوق العقوبات  5

، السةعوديالرشةوة ) تعريفهةا اركانهةا _ عقوبتهةا (وفقةا للنظةام  العامةة جريمةةجرائم االعتداء على المصةلحة  6
 الجرائم الملحقة بجريمة الرشوة.

4 
 

 4 .السعوديجريمة التزوير تعريفها اركانها عقوبتها وفقا للشريعة االسالمية والنظام  7
 2 السعوديجريمة تزييف العملة تعريفها اركانها عقوبتها وفقا للشريعة االسالمية والنظام  9

 2 اركانها العقوبة المقررة لها بالمملكة العربية السعودية  المخدرات تعريفهاجريمة  13
 4  السعوديوفقا للنظام –عقوبتها –اركانها  –جريمة غسل االموال : تعريفها  11
 4 تعريفها اركانها عقوبتها وفقا لنظام الحماية من االيذاء  المرأةجريمة ايذاء  12

 33 المجموع
 
 والتقييم:التدريس  د.
  يميالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 5

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال
 المعارف 1.0
محاضةةةةةةةرة وقةةةةةةةراءة النصةةةةةةةو   يوضح ضوابط التعزير وخصائصه. 1.1

 النظامية.
 المناقشة والحوار.
 الخرائط المعرفية.

 

االختبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات التحريريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 والشفوية .

 

 يصف أنواع الجنايات المستلزمة للعقوبات 1.2

 التةةةيتترتةةةب علةةةى انتهةةةاك االنظمةةةة  التةةةييةةةذكر العقوبةةةات  1.3
  .يحتويها التوصيف

 المهارات 2.0

ت فةةي لجنايةةاالتةةي تترتةةب علةةى انظاميةةة يحلةةل األحكةةام ال 2.1
 المقرر

محاضةةةةةةةرة وقةةةةةةةراءة النصةةةةةةةو  
 النظامية.

 التعلم النشط.
 العروض التقديمية.

 

االختبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفوية 
 .والتحريرية

 .أوراق العمل
 
 

 يصنف  أنواع العقوبات التعزيرية للجرائم المختلفة. 2.2

2.3 
يسةةةتخدم االليةةةات والمصةةةادر المناسةةةبة لتقةةةديم تقريةةةر فةةةي 

 .أحد موضوعات المقرر.
 الكفاءات 3.0
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

يتحمةةةل مسةةةؤولية الةةةتعلم الةةةذاتي بمواكبةةةة التحةةةديتات فةةةي  3.1
 مختلف المجاالت التي تساهم بتطوير  مهنياً ومهارياً.

 التعلم التعاوني.
 أنشطة بحتية.

 حل المشكالت

  تقييم األنشطة البحتية. -
 بطاقة المالحظة. -
  ملف اإلنجاز. -

فةةةةةي العمةةةةةل الجمةةةةةاعي بشةةةةةكل فعةةةةةال كعضةةةةةو أو   يسةةةةةاهم 3.2
  كقائد.

يوظةةةةف معارفةةةةه ومهارتةةةةه القتةةةةراح الحلةةةةول المناسةةةةبة فيمةةةةا  3.3
 يتعلق بالمشكالت والقضايا في المقرر

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 توقيت التقييم يميالتق أنشطة م
 )باألسبوع(

 النسبة 
 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %13 الرابع والتاني عشر تقارير، واجبات، عروض( ) التكليف بأعمال تتعلق بالمادة 5
 %13 مستمر المناقشات واالختبارات الشفوية. 2
 %23 التامن فصلي تحريري.اختبار  3
 %63 التامن عشر تحريري. نهائياختبار  4

 الخ( ، مشروع جماعي، ورقة عملتقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 توزيع الطالب على اعضاء هيئة التدريس بالقسم  -
 الطالب بالقسم إلرشادتحديد عدد الساعات المكتبية  -
 يتضمن بيانات كل طالب  إرشادياعداد ملف  -
 اكتشاف ودعم الطالب المتعسرين -

 
 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 5

 يالجرائم التعزيرية المنظمة في المملكة العربية السعودية للدكتور فتوح الشاذل - المرجع الرئيس للمقرر
 عامر التعزير في الشريعة اإلسالمية   د. عبدالعزيز 

 المراجع المساندة

 التشريع الجنائي االسالمي ، د.عبدالقادر عودة
 السياسة الشرعية البن تيمية -
 إعالم الموقعين -
 الطرق الحكمية -
 األحكام السلطانية للماوردي -

 األحكام السلطانية ألبي يعلى
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  اآلليمواقع االنترنت / االسطوانات المدمجة / برامج الحاسب  المصادر اإللكترونية

  أخرى 

 
 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر
 المرافق

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

 خمسين طالب. الدراسية بسعةاعداد القاعات 

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

 البروجكتر

  تبعاً لطبيعة التخصص() أخرى تجهيزات
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم
 فاعلية التدريس

 مدى تحصيل مخرجات التعلم
 مصادر التعلم

 استمارات تقويم الطلبة للمقررات الدراسية  الطالب 

 مصادر التعلم
 تطوير المقرر

 أساليب التدريس
 زيارة األقران مناظر، منسقي المقرر، قيادة البرنامج عضو

 تقرير المقرر.

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )متل.مجاالت التقويم 
 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 )مباشر وغير مباشر(يم قيطرق الت
 
 . اعتماد التوصيف ح

 القسم  جهة االعتماد
 17 رقم الجلسة

 هة3/6/1441 تاريخ الجلسة
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