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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم ×  ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري ×  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ال يوجد وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال توجد وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  التدريسيةعدد الساعات  الدراسة نمط م

 %67 30 المحاضرات التقليدية 1

 %11 5 التعليم المدمج  2

 %22 10  اإللكترونيالتعليم  3

 %0 0  عن بعدالتعليم  4

 %0 0  أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

 0 أستوديوأو معمل  2

 0 إضافيةدروس  3

 0 تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

يتناول مقرر المدخل لدراسةةة العلوم القانونية دراسةةة األسةةاسةةين اللذين يقوم عليهما التننيم القانوني وهما ننرية القانو (  -

ثاني(.  يهتم الجزء األول بتحليل القاعدة القانونية. ويهتم الجزء الثاني ببيا  الحقوق الجزء األول )وننرية الحق )الجزء ال

 التي يتولى القانو  تننيمها.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

تنمية ملكة التأمل والقدرة على ، اعطاء الطالب المبتدئ اصةةةول المعارف القانونية، تقديم المعارف القانونيةيهدف المقرر إلى 

 .االستنباط

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 K1 التعرف على مفهوم القانو  1.1

 K1 التعرف على القاعدة القانونية وأنواعها. 1.2

 K1 التعرف على أنواع القانو  1.3

 K1 التعرف على الحق وانواعه 1.4

  المهارات 2

 S1 يفرق الطالب بين أنواع القانو  واجبة التطبيق 2.1

 S1 يميز الطالب بين مصادر التشريع المختلفة 2.2

 S1 .يفرق الطالب بين أنواع القاعدة القانونية- 2.3
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 S1 يميز الطالب بين أنواع الحقوق المختلفة- ...2

  القيم 3

 C1 .يشارك في مجموعات عمل في الحوار 3.1

 C1 .يشارك في العمل الجماعي لتنمية تحمل المسؤولية 3.2
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 التعريف بالقانو  ووظيفته وضرورته 1

 3 أساس القانون وعالقته بالعلوم األخرى. 2

 3 خصائص القاعدة القانونية 3

 3 .القانونية والقواعدبين القواعد االجتماعية الفرق  4

 3 أنواع القواعد القانونية 5

 3 مصادر القاعدة القانونية 6

 3 نطاق تطبيق القواعد القانونية 7

 3 تفسير القواعد القانونية 8

 3 وخصائصها الحقوق غير المالية وتقسيماتها 9

 3 وخصائصها والحقوق المختلطة الحقوق المالية وتقسيماتها 10

 3 الحقأشخاص  11

 3 محل الحق 12

 3 مصادر الحق 13

 3 استعمال الحق 14

 45 المجموع
 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
 مفهوم القانو التعرف على 

 الواجبات-المحاضرات
-األسئلة الشفوية-المحاضرات

 الواجبات

1.2 
 التعرف على القاعدة القانونية وأنواعها.

 الواجبات -المحاضرات
-األسئلة الشفوية-المحاضرات

 الواجبات

1.3 
 التعرف على أنواع القانو 

 الواجبات -المحاضرات
-األسئلة الشفوية-المحاضرات

 الواجبات

1.4 
 التعرف على الحق وانواعه

 الواجبات -المحاضرات
-األسئلة الشفوية-المحاضرات

 الواجبات

 المهارات 2.0

2.1 
 يفرق الطالب بين أنواع القانو  واجبة التطبيق

 أسئلة شفوية–محاضرات 
-االخةةةتةةةبةةةارات-الةةةواجةةةبةةةات

 الحاالت العملية

 يميز الطالب بين مصادر التشريع المختلفة 2.2
-االخةةةتةةةبةةةارات-الةةةواجةةةبةةةات أسئلة شفوية–محاضرات 

 الحاالت العملية

2.2 
-االخةةةتةةةبةةةارات-الةةةواجةةةبةةةات أسئلة شفوية–محاضرات  .يفرق الطالب بين أنواع القاعدة القانونية-

 الحاالت العملية

2.3 
-االخةةةتةةةبةةةارات-الةةةواجةةةبةةةات أسئلة شفوية–محاضرات  يميز الطالب بين أنواع الحقوق المختلفة-

 الحاالت العملية

 القيم 3.0
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 .يشارك في مجموعات عمل في الحوار 3.1
 عروض الطالب

 مناقشة بعض الحاالت

 حلول لمشكالت()

لعروض  يم ا ي ق يم  –ت تقةةةد

 للحالة قانونيةحلول 

3.2 
 عروض الطالب .يشارك في العمل الجماعي لتنمية تحمل المسؤولية

 مناقشة بعض الحاالت

 حلول لمشكالت()

لعروض  يم ا ي ق يم  –ت تقةةةد

 قانونيةحلول 

 .يشارك في مجموعات عمل في الحوار …
 عروض الطالب

 مناقشة بعض الحاالت

 حلول لمشكالت()

لعروض  يم ا ي ق يم  –ت تقةةةد

 للحالة قانونيةحلول 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 الخامس .واجبات منزلية 1

 %5 مستمر مشاركات وتفاعل 2

 %10 الثالث عشر تمارين وتطبيقات عملية. 3

 %20 السابع االختبار الفصلي األول 4

 %20 الثالث عشر االختبار الفصلي الثاني 5

 %40 السادس عشر االختبار النهائي 6
 الخ( عمل ورقةمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة -هـ 

ينتهج القسم سياسة تواجد أعضاء هيئة التدريس خالل الساعات المكتبية المحددة نظاماً، وكذلك ساعات اإلرشاد 

األكاديمي لكل عضو هيئة تدريس وفقاً للوقت المعلن والمحدد على جداول أعضاء هيئة التدريس وذلك بالشكل 

 عليها بسهولة ويسر. االطالعالذي يكفل لجميع الطالب 

 
  والمرافق:ادر التعلم مص –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
الطبعة ، مكتبة الشةةةةةةقري، خالد الرويس، رزق الريس، القانونية العلوم لدراسةةةةةةةة المدخل
 هـ1426الثالثة 

 أي مرجع في مبادئ القانو  وفقاً لألننمة السعودية المساندةالمراجع 

 والمراجع القانونية على الشبكة الدولية للمعلومات )االنترنت(المصادر  اإللكترونيةالمصادر 

 األننمة السعودية المختلفة   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعة دراسية إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

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

 جهاز عرض البيانات –سبورة زكية 
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 متطلبات المقرر العناصر

 ال ينطبق تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت و المقيم مجاالت التقويم

 مباشر المراجع الننير مخرجات التعلم

 مباشرغير  الطالب استراتيجيات التدريس

 مباشر قيادات البرنامج  طرق التقييم

 مباشر عضو هيئة تدريسية آخر أداء عضو هيئة التدريس
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس قسم المالية جهة االعتماد

 8 رقم الجلسة

 1443-4-5 تاريخ الجلسة

 


