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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب قسم

متطلب كلية

إجباري 

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
( LAW:100مبادئ القانون).

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال توجد

 .6نمط الدراسة

(اختر كل ما ينطبق)

م

عدد الساعات التدريسية
3

نمط الدراسة

املحاضرات التقليدية
التعليم املدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

1
2
3
4
5

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

النسبة
%100

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط

محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم

45

45

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:

يتناول هذا املقررابعاد الظاهرة االجرامية من خالل النظريات العلمية التي قيلت في تفسي ي ييكرالسي ي ييلو االجرامي داية من
نظرية تفسي ي ييكرالسي ي ييلو االجرامي ا عوامل الظاهرة االجرامية ا في الفلسي ي ييفات املجتلفة مقارنة تفسي ي ييكراملن االسي ي ييالمي
للظاهرة االجرامية ا كذلك يتناول دراس ي يية الجزاء الجنائي ص ي ييورتيب العقوتة و التدا كراال ترا ية فر ي ييال عن دراس ي يية نظم
املؤسسات العقا ية و دورها في تحقيق هدف الردع ا و ذلك من خالل تحديد االساليب العلمية في تنفيذ الجزاء الجنائي ا
كذلك يتناول طرق تحسكن اساليب تنفيذ الجزاء الجنائي و اقتراح الحلول املناسبة .

 .2الهدف الرئيس للمقرر

 يعرف الطالب مفهوم علم االجرام والعقاب
 يناقش الطالب اشكالية الطبيعة الجاصة في علم االجرام
3

 يقارن الطالب النظريات املجتلفة املفسرة للظاهرة االجرامية
 يسرد الطالب العوامل الفردية و الجارجية للظاهرة االجرامية
 يشرح الطالب دور املؤسسات العقا ية في تقويم املجرم
 يلجص الطالب التنظيم املادي و القانوني للمعاملة العقا ية
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.3

المعرفة والفهم

يستعرض طبيعة و مفهوم علم االجرام و العقاب .
يذكر مفهوم املجرم و الجريمة.
يشرح عالقة علم االجرام العلوم الجنائية املساعدة
يسرد الطالب العوامل الفردية و الجارجية للظاهرة االجرامية
يوضح مرمون العقاب و الفلسفات املجتلفة التي قيلت فيب
يصف دوراملؤسسات العقا ية في عقاب املجرم
يشرح الطالب التنظيم املادي و القانوني للمعاملة العقا ية
يعرض الشكالية طبيعة علم االجرام

3.2
3.3

ع1
ع2

ع3

المهارات

يناقش عالقة علم االجرام و العلوم الجنائية االخرى

م1

يمكز كن نظريات تفسكرالسلو االجرامي
يقارن كن الفلسفات املجتلفة التي قيلت في عقاب املجرم .

م2

 2.4يستخدم قواعد و ا كام التنظيم املادي و القانوني للمعاملة العقا ية.
 2.5يستخدم القواعد الدولية في تحديد اجكام املسؤولية الدولية
 2.6يبرهن على دوراملؤسسات العقا ية في اصالح املجرم
3
3.1

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

م3

القيم
ق1

يتقبل املشاركة املجتمعية
يشار مجموعات العمل في وار

ق2

يستخدم الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات

ق3

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

3

1

مقدمة عن التعريف بعلم اإلجرام وإشكالية طبيعتب ومفهومب.
مفهوم الجريمة واملجرم في إطارعلم اإلجرام والشريعة اإلسالمية.
عالقة علم اإلجرام القانون الجنائي وتالعلوم الجنائية املساعدة لب.
التفسكرالتكويني للظاهرة اإلجرامية (النظريات البيولوجية والنفسية).
التفسكراالجتماعي للظاهرة اإلجرامية (نظريات الهيكل االجتماعي والكيفية االجتماعية).

6

6

التفسكر اإلسالمي للظاهرة االجرامية.

3

2
3
4
5

4

ساعات االتصال

3
3
3

 7التفسكرالتكاملي للظاهرة اإلجرامية (رؤية أنريكو فكريا دي توليو).
 8العوامل الفردية الداخلية والجارجية للظاهرة اإلجرامية.
 9علم العقاب وموضعب من القانون الجنائي.
 10فلسفة الحق العقاب في املجتمعات القديمة.
 11الحق في العقاب في الفلسفات الحديثة.
 12اإلطاراملكاني للتنفيذ العقابي (املؤسسات العقا ية).
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 13التنظيم املادي والقانوني للمعاملة العقا ية.

3

3
3
3
3
3

45

المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1.0

المعرفة والفهم

1.1

يستعرض طبيعة و مفهوم علم االجرام و العقاب.
يذكرمفهوم املجرم و الجريمة.
يشرح عالقة علم االجرام العلوم الجنائية املساعدة
يسي ي ي ييرد الطالب العوامل الفردية و الجارجية للظاهرة
االجرامية
يوض ي ييح مر ي ييمون العقاب و الفلس ي ييفات املجتلفة التي
قيلت فيب
يصف دوراملؤسسات العقا ية في عقاب املجرم
يشي ي ي ييرح الطييالييب التنظيم املييادي و القييانوني للمعييامليية
العقا ية
يعرض الشكالية طبيعة علم االجرام

2.0

المهارات

2.1

يناقش عالقة علم االجرام و العلوم الجنائية االخرى املناقشات الجماعية االمتحانات التحريرية
االختبارات شفوية.
الحوار
يمكز كن نظريات تفسكرالسلو االجرامي
يقييارن كن الفلسي ي ي يفييات املجتلفيية التي قيلييت في عقيياب اسي ي ي ييتراتيجي ييات التعلم املناقشات الشفوية
النشط
املجرم.
يسي ي ي ييتخييدم قواعييد و ا كييام التنظيم املييادي و القييانوني التعليم التعاوني
للمعاملة العقا ية.
يسييتخدم القواعد الدولية في تحديد اجكام املسييؤولية
الدولية
يبرهن على دوراملؤسسات العقا ية في اصالح املجرم

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

5

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

املحاضرات
التعلم النشط
العصف الذهني

االمتحانات التحريرية
االختبارات شفوية.
املناقشات الشفوية

استراتيجيات التدريس

الرمز

مخرجات التعلم

2.1

يناقش عالقة علم االجرام و العلوم الجنائية االخرى

3.0

القيم

يتقبل املشاركة املجتمعية.

3.1

3.2

يشار مجموعات العمل في الحوار
يستخدم الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات

3.3

طرق التقييم

املناقشات الجماعية ت يقييويييم الييواج يبي ييات وأوراق
العمل الفردية واملشي ي ي ييتركة
الحوار
اسي ي ي ييتراتيجي ييات التعلم يكيين م يج يمييوعي ييات ال يع يمي ييل
الطال ية
النشط
املكتبة
التعليم التعاوني
إش ي ي ي ي ييرا ال ي يطي ييالب في ييي ع ييرض ش ي ي ي ي يف ييوي وكي يتي يياب ييي
املناقشات الجماعية .لي يياع ي يمي ييال امل ي يك ي يلي ييف ي ي ي ييا
الطالب
البحوث واملشاريع
اسييتخدام التطبيقات و ا ح يياث الطالب الفردي يية و
الجماعية
القرايا العملية
ت ي ي يك ي ي يل ي ي ييي ي ييف ال ي ي يطي ي ييالب
ي يياالعي يمي ييال الي يف ييرديي يية و
الجماعية بشييكل دائم و
عي يين طي ييريي ييق االي ي يم ي ييي ييل
االلكتروني

 .أنشطة تقييم الطلبة
م

أنشطة التقييم

1

االختبار الفصلي
ا حاث  -واجبات
املشاركة
االختبارن ائي

2
3
4

توقيت التقييم
( األسبوع)
الحادي عشر
طوال الفصل الدراس ي
طوال الفصل الدراس ي
السادس عشر

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%30
%15
%5
%50

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ينت القسم السياسات الكفيلة رمان تواجد اعراء هيئة التدريس خالل الساعات املكتبية املحددة نظاما و ساعات
االرشاد االكاديمي لكل عرو هيئة تدريس وفقا للمحدد و املعلن على موقع الكلية و جداول اعراء هيئة التدريس املعلنة
للطالب الشكل الذي يكفل إطالع الجميع على تلك املواعيد
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و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

 د .أ مد لطفي السيييد مرعيا أصييول الظاهرة اإلجراميةا اإلشييكاليات البحثية-
النظريات التفسكرية-العوامل اإلجراميةا ط1ا دارالن رة العرتيةا 2003م.
 د .أ مد لطفي الس ي يييد مرعيا أص ي ييول الحق في العقابا الدعائم الفلس ي ييفية –
صوررد الفعل العقابي-كيفية االقتراءا ط3ا دارالن رة العرتيةا 2006م.
 الظاهرة اإلجرامية كن الشريعة والقانون الوضعيا الدكتور /أ مد املجدوبا
دار كروت العرتيةا ط1ا 1996م.
 أصول علمي اإلجرام والعقابا للدكتور /رؤوف عبيدا ط1ا 1988م.
 أصي ي ي ييول علم اإلجراما العالقيية كن الجريميية والسي ي ي ييلو االجتميياعيا للييدكتور/
عدنان الدوري وآخرا دارالفكرالعربيا كروتا ط2ا دون تاريخ.
 املوقع اإللكتروني لهيئة الجبراء مجلس الو راء في اململكة العرتية السعودية.

المصادر اإللكترونية

 املوقع اإللكتروني ملجلس الشورى في اململكة العرتية السعودية.
 املوقع االلكتروني لهيئة التحقيق واالدعاء العام في اململكة العرتية السعودية.
 املوقع االلكتروني لو ارة العدل.
 الزيارات امليدانية ( يارات املحاكم والسجون  -يارة املجتبرات الجنائية).
 نيدوات رة ييدعى إلا يا القري ي ي يياة والجبراء في اليدراسي ي ي ييات االجتمياعيية والجبراء
األمنيكن واملتخصي يص ييكن في املؤسي يس ييات العقا ية إللقاء محاض ييرات على طالب
املقرر.

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

متطلبات المقرر

قاعة محاضرات تتسع لعدد  30طالبا.
القاعات الدراسية مجهزة أجهزة عرض البيانات بسبورة ذكية
القاعات مجهزة وسائل االتصال االنترنت

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

فاعلية طرق التدريس  /مصادرالتعلم الطالب
استاذ املقرر
فاعلية طرق تقييم الطالب
مي ييدى اكييتس ي ي ي ي يياب اليطييالب مليجييرجي ييات
استاذ املقرر
التعلم

المقيمون

طرق التقييم

إستبانة التقويم املقرر(غكرمباشر)
تقريراملقررالدراس ي (مباشر)
قياس مخرجات التعلم (مباشر)

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)
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ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

8

مجلس القسم
13
1443-5-24

مجلس الكلية
14
1443 5 – 30

اسم المقرر:

القانون التجاري

رمز المقرر:

LAW 212
القانون

القسم العلمي:

القانون

الكلية:

العلوم والدراسات اإلنسانية ( محافظة الغاط )

المؤسسة:

جامعة المجمعة

البرنامج:
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ح .اعتماد التوصيف 7 ...................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة 3 :ساعات

 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة
إجباري

متطلب قسم *

متطلب كلية

*

أخرى

اختياري

الثالث

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
 LAW 100مبادئ القانون

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

العقود التجارية

 .6نمط الدراسة

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة

م

املحاضرات التقليدية
التعليم املدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

1
2
3
4
5

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

عدد الساعات التدريسية

النسبة

3

%100

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط

محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم

45

45

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:

يتناول هذا املقررتعريف القانون التجاري و تاريخه و تطوره و نطاق تطبيقه و مص ا ااادره و تحديد النقان القانوني ل عمال
ب
التجارية  ،فض ا ا عن نيان نقرية ا عمال التجارية سا ااواو ا لا االية او نالتبعية  ،كذلا دراسا ااة ل ا ا ة التاجرو ا لت امات
الخصاة ناملهنة التجاريو و احكان املحل التجاري

 .2الهدف الرئيس للمقرر

 يشرح الطالب انواع ا عمال التجارية و ما يمي ها يتعرض الطالب شروط اكتساب ل ة التاجر -يعدد الطالب الت امات التجار

3

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر
المعرفة و الفهم

1
1.1

يعرف القانون التجاري و التطورالتاريخي لنشأته
يلخص نقرية ا عمال التجارية األللي
يوضح نقرية األعمال التجارية نالتبعية
يذكرم هون التاجروالشروط ال زمة كتساب ل ة التاجر
يشرح اإللت امات التي تترتب على ممارسة العمل التجاري
يعدد عنالرومكونات املحل التجاري

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ع1
ع2
ع3

المهارات

2
2.1

يعرض م هون وقواعد القانون التجاري
 2.2يستخدن قواعد القانون التجاري بشكل صحيح
 2.3يطبق القواعد القانونية املنقمة ملختلف عنالراملحل التجاري

4
5
6
7

ق2
ق3

قائمة الموضوعات

م

3

م3
ق1

يتقبل املشاركة املجتمعية
 3.2يشارك مجموعات العمل في حوار
 3.3يستخدن الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات
ج .موضوعات المقرر

2

م2

القيم

3
3.1

1

م1

ساعات االتصال

تاريخ ونشأة القانون التجاري
م هون القانون التجاري وقواعده ومصادره ونطاق تطبيقه
نقرية ا عمال التجارية األللية  /املن ردة  /نطريق املقاولة  /ا عمال التجارية نالتبعية
نقرية التاجر
الت امات التاجر
نقرية املحل التجاري والعنالراملكونة له .
العنالرالداخلة في تكوين املحل التجاري
المجموع

3
9
9
6
6
6
6
45

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

4

مخرجات التعلم

1.0

المعرفة والفهم

1.1

يعرف القانون التجاري و التطورالتاريخي لنشأته

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

الرمز
1.2
1.3
1.4
1.5

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

املحاضرات
يلخص نقرية ا عمال التجارية األللي
التعلم النشط
يوضح نقرية األعمال التجارية نالتبعية
يذكرم هون التاجروالش ااروط ال زمة كتس اااب لا ا ة العصف الذهني
التاجر
يشا ا ا اارح اإللت ام ااات التي تترت ااب على مم ااارسا ا ا ا ااة العم اال
التجاري
يعدد عنالرومكونات املحل التجاري

طرق التقييم

ا متحانات التحريرية
أسئلة ش وية
أسئلة ذات إجانات قصيرة

1.6

2.0

2.1
2.2

المهارات

يعرض م هون وقواعد القانون التجاري
يمي طبيعة ممارسة األعمال التجارية وما يترتب عليها
يطبق القواعد الخالة ناملحل التجاري

2.3
3.0

القيم

يتقبل املشاركة املجتمعية.

املناقشات الجماعية
الحوار
اسا ا ااتراتيجيات التعلم
النشط
التعليم التعاوني
إشا ا ا ا ااراك ال اط ا ب ف ااي
املناقشات الجماعية.

يشارك مجموعات العمل في الحوار

ع اارض ش ا ا ا ا ا ااوي وكا اتا ااا ااي
لا اااع ا اما ااال امل ا اك ا الا ااف ا اها ااا
البحوث واملشاريع
الط ب
اسا ااتخدان التطبيقات الواجبااات املل ليااة ال رديااة
و الجماعية
و القضايا العملية
تا ا اكا ا الا ا ايا ا ااف الا ا اطا ا ا ب انح اااث الط ب ال ردي ااة و
نا ااا ع ا اما ااال ال ا ا ا اارديا ااة الجماعية
والجما اااعيا ااة بش ا ا ا اكا اال

3.1

3.2

يستخدن الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات
3.3

5

املناقشات الجماعية ا متحانات التحريرية
تقارير
الحوار
اسا ا ااتراتيجيات التعلم مقا ت وواجبات
النشط
التعليم التعاوني
عرض الحا ت والقض ا ااايا
العملية للنقاش.

الرمز

استراتيجيات التدريس

مخرجات التعلم

طرق التقييم

دائا ا اام وعا ا اان طا ا ااريا ا ااق
ا يميل ا لكتروني
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م

أنشطة التقييم

1

ا ختبار ال صلي
انحاث  -واجبات
املشاركة
ا ختبارنهائي

2
3
5

توقيت التقييم
(ناألسبوع)
الحادي عشر
طوال ال صل الدراس ي
طوال ال صل الدراس ي
السادس عشر

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%30
%15
%5
%50

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ينتهج القسم السياسات الك يلة نضمان تواجد اعضاو هيئة التدريس خ ل الساعات املكتبية املحددة نقاما و ساعات
ا رشاااد ا دادي ي لكل عضااو هيئة تدريس وفقا للمحدد و املعلن على موقع الكلية و جداول اعضاااو هيئة التدريس املعلنة
للط ب نالشكل الذي يك ل إط ع الجميع على تلا املواعيد.

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

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

القانون التجاري السااعودي د د .محمد حساان الج_ر د مطابع جامعة امللا سااعود د ط
. 1421 - 5
القانون التجاري السعودي د د .سعيد يحي د جامعة امللا سعود د ط 2د .1983
القانون التجاري د د .علي البارودي د دار املطبوعات الجامعية د ط 1د . 1999
مبادئ القانون التجاري د د .مص ااط ي كمال طه د منش ااأة املعارف د ا س ااكندرية د ط 3
د . 1997
موقع وزارة العدل السعودية .
موقع مجلس الشوري السعودي .
موقع املكتبة الرقمية السعودية .

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

6

متطلبات المقرر

قاعة محاضرات تتسع لعدد  30ب
طالبا.

متطلبات المقرر

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

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

القاعات الدراسية مجهزة نأجهزة عرض البيانات بسبورة ذكية
القاعات مجهزة نوسائل ا تصال ناإلنترنت

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

فاعلية طرق التدريس  /مصادرالتعلم
فاعلية طرق تقييم الط ب
ما اادى اكااتس ا ا ا ا اااب الاطا ب ملاخاارجا ااات
التعلم

الط ب
استاذ املقرر

إستبانة التقويم املقرر(غيرمباشر)
تقريراملقررالدراس ي (مباشر)

استاذ املقرر

قياس مخرجات التعلم (مباشر)

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

7

مجلس القسم
13
1443-5-24

مجلس الكلية
14
1443 5 – 30

اسم المقرر:

القانون البحري

رمز المقرر:

LAW213

البرنامج:

قانون

القسم العلمي:

القانون

الكلية:

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

المؤسسة:

جامعة المجمعة

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3 ........................................................................................................ :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية3 ............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر3 ..................................................................................................................... :
 .2الهدف الرئيس للمقرر 3 .....................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4 .................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5 .................................................................................................................. :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 6 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6 .................................................................................. :
و – مصادر التعلم والمرافق6 ........................................................................................................ :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ....................................................................................................................... :
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة7 .......................................................................................................... :
ز .تقويم جودة المقرر7 ................................................................................................................ :
ح .اعتماد التوصيف 7 ...................................................................................................................

2

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب قسم *

متطلب كلية

إجباري

*

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
 LAW100مبادئ القانون

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة

(اختر كل ما ينطبق)

م

عدد الساعات التدريسية
3

نمط الدراسة

املحاضرات التقليدية
التعليم املدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

1
2
3
4
5

 .7ساعات االتصال
م
1

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط

محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)

2
3
4

النسبة
%100

اإلجمالي

ساعات التعلم

45

45

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:

يتناول هذا املقررالتعريف بالقواعد القانونية التي تخض ع ع ععف لةا الخ ع ع ععاينة وأ ع ع ع ا امل ة ال حرية وعلى رأس ع ع ععةم ر ا
الخاينة  ,والنظام القانوني الذي يحكم امل ة ال حرية وامل ة املخاعدة والعقود التجارية ال حرية والحوادث ال حرية
وال خ ععارات املك ععتركة والتلمح ال حري ض ععون أنظمة اململكة العر ية الخ عععودية واملعاهدات ال حرية الدولية واألنظمة
القانونية املقارنة.
 .2الهدف الرئيس للمقرر

3

يعرف الطالب مضمو القانو ال حري و تاريخه و تطوره
يل ص الطالب نطاق تط يق القانو ال حري و مصادره و قواعده
يحدد الطالب النظام القانوني للخاينه
يخرد الطالب انواع و ا كام العقود ال حرية

-

يصف الطالب النظام القانوني للحوادث ال حرية

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعرفة والفهم

يختعرض الط يعة ال اصة لقواعد القانو ال حري
يذكرمصادرالقانو ال حري
يكرح نطاق تط يق قواعد القانو ال حري
يوضح لنطاق القانوني للخاينه
يعدد ا ا امل ة ال حرية
يخترجف قواعد العقود ال حرية و انواعةا
يصف النظام القانوني للحوادث ال حرية
يعرض ملضمو و اهمية قواعد القانو ال حري

ع1
ع2

ع3

المهارات

يناقش نطاق تط يق قواعد القانو ال حري
يحلل النطاق القانوني للخاينه

م2

2.3

يقار بح انواع العقود التجارية

م3

3
3.1

القيم

2.2

3.2
3.3

م1

يتق ل املكاركة املجتمعية

ق1

يكارك مجموعات العمل وار
يختخدم الوسائل الحديثة تكنولوجيا املعلومات

ق2
ق3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5

4

قائمة الموضوعات

تعريف القانو ال حري و تاريخه و تطوره  /نطاق تط يقه و مصادره.
النظام القانوني للخاينة و ا ا امل ة ال حرية.
العقود ال حرية .
القواعد القانونية التي تخضف لةا الحوادث ال حرية.
التلمينات العينية على الخاينة والحجزعليها

ساعات االتصال

6
3
6
3

6

6
7
8
9
10

3
3
6
6

مالك الخاينة ومخئوليته ونظام الترك.
الر ا وال حارة والنظام القانوني الذي يحكمةم.
عقد إيجارو يف الخاينة ,عقد نقل ال ضائف بطريق ال حر.
عقد التلمح ال حري ,ال يوع ال حرية (بيوع القيام و يوع الوصول).
عقد القرض ال حري (قرض امل اطرالجخيمة).

3
45

المجموع

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

الرمز
1.0

المعرفة والفهم

1.1

يخع ع ع ععتعرض الط يعة ال اصع ع ع ععة لقواعد القانو
ال حري
يذكرمصادرالقانو ال حري
يكرح نطاق تط يق قواعد القانو ال حري
يوضح لنطاق القانوني للخاينه
يعدد ا ا امل ة ال حرية
يخترجف قواعد العقود ال حرية و انواعةا
يصف النظام القانوني للحوادث ال حرية
يعرض ملضمو و اهمية قواعد القانو ال حري

2.0

المهارات

2.1

يناقش نطاق تط يق قواعد القانو ال حري
يحلل النطاق القانوني للخاينه

2.3

يقار بح انواع العقود التجارية

3.0

القيم

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

2.2

يتق ل املكاركة املجتمعية.

3.1

3.2

5

يكارك مجموعات العمل الحوار

استراتيجيات التدريس

املحاضرات
التعلم النكط
العصف الذهني

املناقكات الجماعية
املحاضرات
تعليم فعال
دراسة الة

طرق التقييم

االمتحانات التحريرية
أسئلة شاوية
أسئلة ذات إجابات قصحرة

االمتحانات التحريرية
تقارير
مقاالت وواج ات

ت عقععويععم الععواج ع ع ععات وأوراق
املناقكات الجماعية
العمل الاردية واملكع ع ع ععتركة
الحوار
اس ع ع ع ع عت ععراتع عيع عجع عيع ععات الع عتع ععع عل ععم ب عح ع م عج عمععوعع ععات ال عع عمع ععل
الط بية
النكط
املكت ة
التعليم التعاوني
عععع
إش ع ع ع ع ع ع ععراك الع ع ع عطع ع ع ع
املناقكات الجماعية.
ال حوث واملكاريف

املناقكات

الرمز

3.3

استراتيجيات التدريس

مخرجات التعلم

طرق التقييم

يخع ع ع ععتخ ععدم الوسع ع ع ع ععائ ععل الح ععديث ععة تكنولوجي ععا اس ع ع ع عتعخع ععدام العتعطع عيعقع ععات و ع ععرض ش ع ع ع ع عا ععوي وكع عتع ععا ععي
لع ععاع ع عمع ععال امل ع عك ع علع ععف ع عهع ععا
القضايا العملية
املعلومات
ت عك عل عيععف ال عط ع بع ععاالع عمع ععال الط
الاردية و الجماعية بكع ع ع ععكل
دائععم و عععن طععريععق االي عم عيع ععل
االلكتروني

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
5

أنشطة التقييم

االخت ار الاصل
ابحاث  -واج ات
املكاركة
االخت ارنهائي

توقيت التقييم

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

الحادي عكر
طوال الاصل الدراس ي
طوال الاصل الدراس ي
الخادس عكر

%30
%15
%5
%50

(باألسبوع)

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ينتهج القخم الخياسات الكايلة بضما تواجد اعضان هيئة التدريس خ ل الخاعات املكتبية املحددة نظاما و ساعات
االرشاد االكاديمي لكل عضو هيئة تدريس وفقا للمحدد و املعلن على موقف الكلية و جداول اعضان هيئة التدريس املعلنة
للط بالككل الذي يكال إط ع الجميف على تلك املواعيد
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
-1الكتب المقررة المطلوبة:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

أخرى
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شع ع ع ععرح القععانو ال حري الخع ع ع عععودي ,د .ثروت ع ععد الر يم 1406 ,ه ,عمععادة

شئو املكت ات جامعة امللك سعود –الخعودية
القانو ال حري الجديد ,د .مصع ععطال كمال طه ,بدو 1995 ,م ,دارالجامعة

الجديدة للنكر– مصر
د .محمد فريد العريني و د .محمد الاقي ,القانو ال حري والجوي  ,منك ع ععورات الحل ي,
بحروت2019 ,
نظام املحكمة التجارية 1350ه ع ع ع ع عع ,للحصع ععول على نوع ع ة كاملة من النظام والتعدي ت
ال ع ع ع ع ع عتع ع ع ع ع ععي أدخ ع ع ع ع ع عل ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عل ع ع ع ع ع عيع ع ع ع ع ععه ,أضع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععط ع ع ع ع ع ع علع ع ع ع ع ععى الع ع ع ع ع ععرابع ع ع ع ع ععط
التال : http://www.commerce.gov.sa/circular/defult15-1.asp

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

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

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

تجهيزات

قاعة محاضرات تتخف لعدد  30طال ً ا.
القاعات الدراسية مجةزة بلجةزة عرض ال يانات بخ ورة ذكية
القاعات مجةزة بوسائل االتصال باإلنترن

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية طرق التدريس  /مصادر التعلم
فاعلية طرق تقييم الط
مدى اكتخا الط مل رجات التعلم

الط
استاذ املقرر
استاذ املقرر

طرق التقييم

إست انة التقويم املقرر(غحرم اشر)
تقريراملقررالدراس ي (م اشر)
قياس مخرجات التعلم (م اشر)

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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اسم المقرر:

قانون المرافعات

رمز المقرر:

Law 215

البرنامج:

القانون

القسم العلمي:

القانون

الكلية:

العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

المؤسسة:

جامعة المجمعة

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3 ........................................................................................................ :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية3 ............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر3 ..................................................................................................................... :
 .2الهدف الرئيس للمقرر 3 .....................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4 .................................................................................................................
د .التدريس والتقييم4 .................................................................................................................. :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 4 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 6 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6 .................................................................................. :
و – مصادر التعلم والمرافق6 ........................................................................................................ :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ....................................................................................................................... :
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 .......................................................................................................... :
ز .تقويم جودة المقرر7 ................................................................................................................ :
ح .اعتماد التوصيف 7 ...................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب قسم *

متطلب كلية

إجباري *

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر  :المستوى
الخامس
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
LAW 100

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

 .6نمط الدراسة

(إن وجدت)

(اختر كل ما ينطبق)

م

عدد الساعات التدريسية
3

نمط الدراسة

املحاضرات التقليدية
التعليم املدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

1
2
3
4
5

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

النسبة
%100

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط

محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم

45

45

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يتناااوه اااذا املقررالناااام القاااقوني للتقااااا ا ا ا ي امل ا ا ا ااا اال املاادقيااة والتجااار ااة من خاله بين مفهوم الاادعوا القئ ا ا ا ااا يااة
واجراءات ومواعيد مباش اار ا فئ ااال عن بيان اقواخ امة ااومة القئ ااا ية وكذلك اقواخ االحكام القئ ااا ية وطرق الطعن
باألحكام
 .2الهدف الرئيس للمقرر

 يعرف الطالب مئمون الناام القاقوني للمر افعات املدقية و التجار ة ي رد الطالب مفهوم الدعوا و كيفية قاراا يحدد الطالب اجراءات الدعوا و مواعيد مباشرا اجراءا ا يعدد الطالب مفاايم امة ومة و اجراءا ا3

 يذكرالطالب اجراءات و قتا ج امحئورو الغياب ي الدعوا يعرض الطالب االحكام القئا ية يميزالطالب بين طرق الطعن ي االحكام .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1

المعرفة والفهم

ي تعرض الدعوا كطر ق من طرق التقاا (التعر ف – امة ا ص  -االجراءات)
 1.2يشرح مواعيد مباشرا الدعوا و اجراءا ا
 1.3يحدد مئمون امة ومة و اجراءات ال يرفي ا
 1.4يوضح الناام القاقوني للحئورو مباشرا الدعوا و الغياب عن ا
 1.5يبين االحكام القئا ية و طبيعت ا و خ ا ها
2
2.1
2.2
2.3

ع1
ع2
ع3

المهارات
م1

يقيم الدعوا و اجراءات مباشر ا ي مواجهة امة وم
يحلل أقواخ االحكام القئا ية
يبران على اامية مواعيد مباشرا اجراءات التقاا

م2

 2.4يطبق قواعد الطعن على األحكام القئا ية
 2.5يناقش امة ومة القئا ية و اجراءات مباشر ا
3
3.1
3.2
3.3

م3

القيم
ق1

يتقبل املشاركة املجتمعية
يشارك مجموعات العمل ي حوار

ق2

ي تخدم الوسا ل امحديثة ي تكنولوجيا املعلومات

ق3

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

1
2
3
4
5

ساعات
االتصال

قار ة الدعوى واالخت اص القئائي ومبادي التنايم القئائي
طرق إجراءات التقاا أمام املحاكم الشرعية.
أقواخ االحكام القئا ية
طرق الطعن على االحكام القئا ية
معرفة االحكام امةاصة بتنفيذ األحكام

6
12
9
9
9
45

المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1.0

4

مخرجات التعلم
المعرفة و الفهم

استراتيجيات التدريس طرق التقييم

الرمز
1.1
1.2
1.3
1.4

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس طرق التقييم

ي ا ااتعرض الدعوا كطر ق من طرق التقااا ا ا (التعر ف – املحاضرات
التعلم النشط
امة ا ص  -االجراءات)
الع ف الذان
يشرح مواعيد مباشرا الدعوا و اجراءا ا
يحدد مئمون امة ومة و اجراءات ال يرفي ا
يوضاح الناام القاقوني للحئاورو مباشارا الدعوا و الغياب
عن ا
يبين االحكام القئا ية و طبيعت ا و خ ا ها

االم ا ا ا ا ات ا ا ا ا اح ا ا ا ا اااق ا ا ا ا ااات
التحر ر ة
أسئلة شفو ة
أسا ا ا اائل ااة ات إج اااب ااات
ق يرا

1.5

2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.0

المهارات

يقيم الدعوا و اجراءات مباشر ا ي مواجهة امة وم
يحلل أقواخ االحكام القئا ية
يبران على اامية مواعيد مباشرا اجراءات التقاا
يطبق قواعد الطعن على األحكام القئا ية
يناقش امة ومة القئا ية و اجراءات مباشر ا
القيم

يتقبل املشاركة املجتمعية.

املناقشات امجماعية ت اقااو اام الااواج ابا ااات وأوراق
العمل الفردية واملشا ا ا ااتركة
التعلم التعاوني
إش ا ا ا ا ااراك ال ا اطا ااالب ا ااي ب اياان م اج امااوعا ااات ال اع اما اال
املناقشات امجماعية .الطالبية
املكتبة

يشارك مجموعات العمل ي امحوار

ع اارض ش ا ا ا ا اف ااوي وكا اتا ااا ااي
لا اااع ا اما اااه امل ا اك ا الا ااف ا ا ا ااا
البحوث واملشاريع
الطالب
اسا ا ا ااتخادام التطبيقات الواجبااات امللزليااة الفرديااة
و امجماعية
والقئايا العملية
ت ا ا اك ا ا ال ا ا ايا ا ااف ال ا ا اطا ا ااالب اب احا اااث ال اطااالب ال افاارديا ااة
ب ا اااالع ا ام ا اااه ال ا اف ا ااردي ا ااة وامجماعية
وامجماعية بشا ااكل دا م
وع اان ط اار ااق االيا اما ايا اال
االلكتروني

3.1

3.2

ي تخدم الوسا ل امحديثة ي تكنولوجيا املعلومات

3,3

5

املناقشات امجماعية االمتحاقات التحر ر ة
تقار ر
املحاضرات
مقاالت وواجبات
تعليم فعاه
دراسة حالة

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م

أنشطة التقييم

1

االختبار الف لي
ابحاث  -واجبات
املشاركة
االختبارن ائي

2
3
5

الن بة
من إجمالي درجة التقييم
%30
%15
%5
%50

توقيت التقييم
(باألسبوخ)
امحادي عشر
طواه الف ل الدراس
طواه الف ل الدراس
ال ادس عشر

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ينتهج الق م ال ياسات الكفيلة بئمان تواجد اعئاء ايئة التدريس خاله ال اعات املكتبية املحددا قااما و ساعات
االرشاااد االدادي لكل عئااو ايئة تدريس وفقا للمحدد و املعلن على موقع الكلية و جداوه اعئاااء ايئة التدريس املعلنة
للطالب بالشكل الذي يكفل إطالخ امجميع على تلك املواعيد

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

المرجع الرئيس للمقرر

الكاش ااف ي ش اارح قاام املر افعات ال ااعودي م د .عبدالرحمن بن محمد س ااعد خنين م
الر اض دارالتدمر ة  1427اا .
 إجراءات التقااا ا ا ا والتنفيذ -د .ماجد بن سا ا ا االيمان بن عبد
امللك فهد الوطنية 1438 -اا.
 قار ة امة ومة القئا ية م د .بندرالشمري م جامعة امللك سعود م  1423اا.

امةليفة -مكتبة

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

 الوسا ا اايط ي شا ا اارح قاام املر افعات الشا ا اارعية وال حتب التنفيذية باململكة العر ية
ال عودية م د .طلعت محمد و دار م دارحافظ للنشروالتوزيع م ط 1م  2007م .
موقع وزارا العده ال عودية .
موقع مجلس الشوري ال عودي .
موقع املكتبة الرقمية ال عودية .

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

تجهيزات
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أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

متطلبات المقرر

قاعة محاضرات تت ع لعدد ً 30
طالبا.
القاعات الدراسية مجهزا بأجهزا عرض البياقات ب بورا كية
القاعات مجهزا بوسا ل االت اه باالقترقت

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية طرق التدريس  /م ادرالتعلم
فاعلية طرق تقييم الطالب
مدى اكت اب الطالب ملةرجات التعلم

الطالب
استا املقرر
استا املقرر

طرق التقييم

إستباقة التقو م املقرر(غيرمباشر)
تقر راملقررالدراس (مباشر)
قياس مخرجات التعلم (مباشر)

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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