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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)
 LAW100مبادئ القانون

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .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 املقررتحديد مفهوم البيئة بش ك ك ككؤل عام و رة ة الش ك ك ككربعة افس ك ك ككامية ملفهوم البيئة ف ك ك ككا عن ت ورافهتمام
بالبيئة و مظاهر افضك ك ك ككرار بالبيئة و علض من خال عري واعد ةماية البيئة ا القوا و الولنية و الدولية و وسك ك ك ككا ل
ةماية البيئة كذلض تناول الجزاءات املترتبة على افضراربالبيئة.
 .2الهدف الرئيس للمقرر

-

3

يعرف ال الب ما هية ا و البيئة
ينا ش ال الب مفهوم البيئة ا الشربعة
يحدد ال الب عناصرالبيئة
يعدد ال الب مظاهرافضراربالبيئة
يحلل ال الب القواعد الحما ية للبيئة
يشرح ال الب الجزاءات املترتبة على افضراربالبيئة

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1

المعرفة والفهم

يستعري تعر ف ا و البيئة
 1.2يذكرمفهوم البيئة ا الشربعة افسامية
 1.3يشرح العناصراملكو ة للبيئة
 1.4يسرد مظاهرافضراربالبيئة
 1.5يعدد واعد افسناد ا افةوال الشخصية و العينية
 1.6يشرح الجزاءات املترتبة على افضراربالبيئة
2
2.1
2.2

3.2
3.3

ع1
ع2
ع3

المهارات

يعري مل مو و اهمية واعد ةماية البيئة
ينا ش املفهوم افسامي للبيئة

 2.3يحلل عناصرالبيئة
 2.4يقار بو القواعد الولنية و الدولية املقررة لحماية البيئة
 2.5يستخدم الجزاءات املترتبة على افضراربالبيئة
3
3.1

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

م1
م2
م3

القيم

يتقبل املشاركة املجتمعية
يتواصل مع اع اء هيئة التدربس و ال اب لت و را فسهم و مهاراتهم عاتيا.
يستخدم الوسا ل الحديثة ا تكنولوجيا املعلومات

ق1
ق2
ق3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8

4

قائمة الموضوعات

التعر ف بالبيئة
مفهوم البيئة ا الشربعة اإلسامية
عناصرالبيئة
مظاهراإلضراربالبيئة
ةماية البيئة
القواعد الولنية والدولية لحماية البيئة
أوجه اإلضراربالبيئة
الجزاءات املترتبة على اإلضراربالبيئة

ساعات االتصال

3
6
6
6
6
9
6
3

45

املجموع
د .التدريس والتقييم:

 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس طرق التقييم
مخرجات التعلم
المعرفة و الفهم
1.0
افمتحا ات التحر ر ة
املحاضرات
يستعري تعر ف ا و البيئة
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

يذكرمفهوم البيئة ا الشربعة افسامية
يشرح العناصراملكو ة للبيئة
يسرد مظاهرافضراربالبيئة
يعدد واعد افسناد ا افةوال الشخصية و العينية
يشرح الجزاءات املترتبة على افضراربالبيئة

التعلم النشط
العصف الذهني

افختبارات شفو ة.
املنا شات الشفو ة

1.6

2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.0

املهارات
يعري مل مو و اهمية واعد ةماية البيئة
ينا ش املفهوم افسامي للبيئة
يحلل عناصرالبيئة
يقار بو القواعد الولنية و الدولية املقررة لحماية البيئة
يستخدم الجزاءات املترتبة على افضراربالبيئة

املنا شات الجماعية افمتحا ات التحر ر ة
افختبارات شفو ة.
الحوار
اس ككتراتي يات التعلم املنا شات الشفو ة
النشط
التعليم التعاوني

القيم
يتقبل املشاركة املجتمعية

3.1

3.2
3.3

5

اس ك ك ك ك ك ك ك كت ك ك ك كخ ك ك ك ككدام الواجبككات املليليككة الفرديككة
الك ك كتك ك ك ك ك كبك ك كيك ك كق ك ككات والجماعية
وال ك ك ك ككق ك ك ك ك ك ك ك ككاي ك ك ك ككا ابح ككاال ال اب الفردي ككة و
الجماعية
العملية
ت كؤ كل كيككف ال ك ككاب
يتواصل مع اع اء هيئة التدربس و ال اب لت و را فسهم باألعمال الفردية
وال ك ك كج ك ك كمك ك ككاع ك ك كيك ك ككة
و مهاراتهم عاتيا.
بشك ككؤل دا م وعن
يستخدم الوسا ل الحديثة ا تكنولوجيا املعلومات
ل ككر ك ك افيك كمك كيك ككل
افلكتروني

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م

أنشطة التقييم

1

افختبار الفصلا
ابحاال  -واجبات
املشاركة
افختبارنهائي

2
3
5

توقيت التقييم

النسبة
من إجمالي درجة
التقييم

الحادي عشر
لوال الفصل الدراس ي
لوال الفصل الدراس ي
السادس عشر

%30
%15
%5
%50

(باألسبوع)

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

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ينتهج القسم السياسات الكفيلة ب ما تواجد اع اء هيئة التدربس خال الساعات املكتبية املحددة ظاما و ساعات
افرشاد افكاديمي لؤل ع و هيئة تدربس وفقا للمحدد و املعلن على مو ع الؤلية و جداول اع ائ هيئة التدربس املعلنة
لل اب بالشؤل الذي يكفل إلاع الجميع على تلض املواعيد
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

-1الكتب املقررة امل لوبة :ا و ةماية البيئة ا ضوء الشربعة اإلسامية د  .ماجد
الحلو
ا و ةماية البيئة ،دراسة تأصيلية ا األ ظمة الولنية وافتفا يات الدولية د .أةمد
عبدالكر م سامة
•مو ع وزارة البيئة
•مو ع وزارة العدل السعودية.

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

اعة محاضرات تتسع لعدد ً 30
لالبا.
القاعات الدراسية م هزة بأجهزة عري البيا ات بسبورة عكية
القاعات م هزة بوسا ل افتصال باف تر ت

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

فاعلية لرق التدربس  /مصادرالتعلم
فاعلية لرق تقييم ال اب
6

المقيمون

ال اب
استاع املقرر

طرق التقييم

إستبا ة التقو م املقرر(غورمباشر)
تقر راملقررالدراس ي (مباشر)

المقيمون

مجاالت التقويم

مدى اكتساب ال اب ملخرجات التعلم

استاع املقرر

طرق التقييم

ياس 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:

قانون اإلجراءات الجزائية

رمز المقرر:

LAW:430

البرنامج:

البكالوريوس

القسم العلمي:

القانون
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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:330القانون الجزائي الخاص

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال توجد

 .6نمط الدراسة

(اختر كل ما ينطبق)

م

نمط الدراسة

املحاضرات التقليدية
التعليم املدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

1
2
3
4
5

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط

محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

3

عدد الساعات التدريسية
3

النسبة
%100

ساعات التعلم

45

45

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

يتناول هذا املقررالتعريف بنظام االجراءات الجزائية و موضوووعو و عتهتو بالقوان ا االخرى ف ف ووت عن بياا االجراءات
الجزائية مع مرحلة جمع االسوتدالالت و التحقي االبتدايي و اللولتات املصت وة بمرا ورك تلج االجراءات و القواعد ال ي
تحكمها نظرية الرتتا الجزايي ف كذلج يتناول اصو ووول املحاكمة الجزائية من عتنية و و و وية و هواعد الح و ووورف كما
يتناول دراس و و ووة هواعد االخت و و ووا النو و الش و و ووصا و و وومي و املئاني للمحاكم الجزائية و هواعد االكرات الجنايي و الحكم
الجزايي من ختل عرض م هومو و انواعو و مشتمتتو و طرق التعن ف االحئام لجزائية و متابعتها .

 .2الهدف الرئيس للمقرر

 يعرف التالب القواعد الئلية ال ي تنظم االجراءات الجزائية ف الشريعة االستمية يحدد التالب االنظمة الجزائية باململكة العربية اللعودية يلصص التالب املراحل التمهيدية ال ي تلر الدعوى الجزائية يعدد التالب مراحل س رالدعوى منذ لحظة تحريكها و ح ى صدورالحكم فيها يحلل التالب طرق و اليات تن يذ العقوبة الجزائية 3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3

املعرفة وال هم
يلتعرض القواعد الئلية ال ي تنظم االدعاوى الجزائية ف الشريعة االستمية
يذكراالنظمة الجزائية باململكة العربية اللعودية
يشرح املراحل اللابقة على الدعوى الجزائية.
يوضح مراحل س رالدعوى الجزائية
املهارات
يم زالقواعد الئلية للنظام الجزايي اللعودي
يحلل مراحل س رالدعوى الجزائية
يقارا ب ا انواع الدعاوي النا ئة عن الدعوى الجزائية.

 2.4يتر القواعد القانونية الجزائية على املحاكمات الجزائية
 2.5يربط ب ا العقوبات الجزائية و اليات و طرق تن يذها
 3القيم
 3.1يتقرل املشاركة املجتمعية
3.2
3.3

4

يتواصل مع اع اء هيئة التدريس و التتب لتتويران لهم و مهاراتهم ذاتيا
يلتخدم الوسائل الحديثة ف تكنولوجيا املعلومات

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

ع1
ع2
ع3
م1
م2
م3
ق1
ق2
ق3

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

ساعات االتصال

مقدمة حول التعريف بنظام اإلجراءات الجزائية والنظم اإلجرائية املصتل ة.
الدعوى الجزائية العامة وخ ائ ها وأطر افها وهيود تحريكها.
القواعد ال ي تحكم مرحلة جمع املعلومات (مرحلة االستدالل).
املرادئ الحاكمة للتحقي الجنايي وإجراءاتو.
املرادئ ال ي تهيمن على املحاكمة وإجراءاتها.
نظرية الحكم الجنايي وهواعد تن يذه.

1
2
3
4
5
6

6
6
6
9
9
9
43

المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس طرق التقييم
مخرجات التعلم
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4

املعرفة و ال هم
يلتعرض القواعد الئلية ال ي تنظم االدعاوى الجزائية ف
الشريعة االستمية
يذكراالنظمة الجزائية باململكة العربية اللعودية
يشرح املراحل اللابقة على الدعوى الجزائية.
يوضح مراحل س رالدعوى الجزائية
املهارات
يم زالقواعد الئلية للنظام الجزايي اللعودي
يحلل مراحل س رالدعوى الجزائية
يقارا ب ا انواع الدعاوي النا ئة عن الدعوى الجزائية.
يتر القواعد القانونية الجزائية على املحاكمات
الجزائية
يربط ب ا العقوبات الجزائية و اليات و طرق تن يذها

املحاضرات
التعلم النشط
الع ف الذهني

االمتحانات التحريرية
االخترارات وية.
املناهشات الش وية

املناهشات الجماعية االمتحانات التحريرية
االخترارات وية.
الحوار
اس ووتراتي يات التعلم املناهشات الش وية
النشط
التعليم التعاوني

2.5

3.0

القيم
يتقرل املشاركة املجتمعية.

3.1

3.2

5

يلتخدم الوسائل الحديثة ف تكنولوجيا املعلومات

املناهشات الجماعية تو و وق و وووي و ووم ال و ووواجو و ور و ووات
وأوراق العموول ال رديووة
الحوار
استراتي يات التعلم واملشو و و و و و وت و و وورك و و ووة ب و و و و و ووا
مو و و وم وووعو ووات الو وعو ومو وول
النشط
التتبية
التعليم التعاوني
املكترة

الرمز
3.3

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس طرق التقييم

يلتخدم الوسائل الحديثة ف تكنولوجيا املعلومات

إ و و و وورا التتب ف عرض و و و و وي وكتووا ي
امل و و و و و ون و و و و و وواهشو و و و و و و و و ووات لوومعومو ووال املوئولووف وهو ووا
التتب
الجماعية.

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م

أنشتة التقييم

1

االخترار ال ل
ابحاث  -واجرات
املشاركة
االخترارنهايي

2
3
5

توهيت التقييم
(باألسروع)
الحادي عشر
طوال ال ل الدراسمي
طوال ال ل الدراسمي
اللادس عشر

النلرة
من إجمال 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 القلم اللياسات الك يلة ب ماا تواجد اع اء هيئة التدريس ختل اللاعات املكتبية املحددك نظاما و ساعات
االر اد االكاديمي لئل ع و هيئة تدريس وفقا للمحدد و املعلن على موهع الئلية و جداول اع ائ هيئة التدريس املعلنة
للتتب بالشئل الذي يك ل إطتع الجميع على تلج املواعيد
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:


المرجع الرئيس للمقرر




المراجع المساندة




المصادر اإللكترونية

اإلجراءات الجنووائيووة والنظووام اإلجرايي ف اململكووة العربيووة اللو و و ووعوديووة للوودكتور /
أحمد عوض بتل.
أص ووول التحقي الجنايي وتتريقاتها ف اململكة العربية الل ووعودية للدكتور مدني
عرد الرحمن تاج الدينف معهد اإلدارك العامةف ط1406هو.
و وورح هانوا اإلجراءات الجنائية للدكتورمحمود ن يب حلو وونيف ط 3ف دارالنه و ووة
العربيةف 199٨م.
الوس و و وويط ف و و وورح هانوا اإلجراءات الجنائيةف د /أحمد فتح س و و وورورف دارف ال كر
العر يف ط1991 1م.
مو اهع االنترنووت القووانونيووة املتوواحووة ف اململكووة العربيووة اللو و و ووعوديووة و رهووا من دول
العالم.

 الدوريات االلكترونية املعنية بالدراسات اإلجرامية ال ي يتاح للئلية اال ترا فيها.
 زيارات املحاكم والسجوا.
أخرى

 زيارك املصتبرات الجنائية.
 القيام بمحاكمات صورية.
 دعوك ه اك ومحقق ا ومدع ا عام ا إللقاء محاضرات على طتب املادك.
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 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

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

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

تجهيزات

هاعة محاضرات تتلع لعدد ً 30
طالرا.
القاعات الدراسية م هزك بأجهزك عرض الريانات بلرورك ذكية
القاعات م هزك بوسائل االت ال باالنترنت

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

فاعلية طرق التدريس  /م ادرالتعلم
فاعلية طرق تقييم التتب
مدى اكتلاب التتب ملصرجات التعلم

التتب
استاذ املقرر
استاذ املقرر

إسترانة التقويم املقرر( رمرا ر)
تقريراملقررالدراسمي (مرا ر)
هياس مخرجات التعلم (مرا ر)

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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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة 3 :ساعات

 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة
إجباري

متطلب قسم *

متطلب كلية

*

أخرى

اختياري

الثامن

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
اجتياز  132ساعة

 .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
2
3
4

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط

محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يعرف الطالب األسلوب العلمي إلجراء البحث ،إجادة املهارات العملية عبرالتدريب.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
_ يختارالطالب املوضوعات البحثية بشكل سليم.

_ يلخص الطالب مهارات صياغة العقود واللوائح واالنظمة.
_ يحدد الطالب مهارات كتابة االحكام وعرائض االتهام.
_ يطبق الطالب أخالقيات املهن القانونية.
 -يجري الطالب التدريب العملي من خالل الجهات املختصة.

3

النسبة
%100

ساعات التعلم

45

45

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر

املعرفة والفهم
يستعرض قواعد البحث القانوني
يذكركيفية صياغة العقود على اختالفها
يشرح مهارات فن املر افعة
يوضح مهارات كتابة االحكام والعرائض
يعدد مهارات الصياغة التشريعية
املهارات

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2

ع1
ع2
ع3
م1

2.1

يعرض لقواعد البحث القانوني
يناقش املهارات املختلفة الواجب تو افرها في رجال القانون

2.3

يحلل االختالفات بين الصياغات القانونية
يطبق املهارات القانونية على مختلف جوانب العمل القانوني
القيم

2.2

2.4
3

م2

ق1

 3.1يتقبل املشاركة املجتمعية .
 3.2يشارك مجموعات العمل في الحوار.
 3.3يستخدم الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات
ج .موضوعات المقرر
1
2
3
4
5
6
7

ق2
ق3

قائمة الموضوعات

م

م3

ساعات االتصال

6
6
6
6
6
6
6

قواعد البحث القانوني
مهارات صياغة العقود املدنية والتجارية واالدارية
مهارات صياغة لوائح االتهام واالعتراض
مهارات فن املر افعة واملحاماة
مهارات كتابة االحكام القضائية
مهارات الصياغة التشريعية
اخالقيات املهن القانونية

45

المجموع

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

المعرفة والفهم

1.1

يستعرض قواعد البحث القانوني
يذكركيفية صياغة العقود على اختالفها
يشرح مهارات فن املر افعة

1.2
1.3

4

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

الرمز

مخرجات التعلم

1.4

يوضح مهارات كتابة االحكام والعرائض
يعدد مهارات الصياغة التشريعية
املهارات
يعرض لقواعد البحث القانوني
ين اااقش امله ااارات املختلف ااة الواج ااب تو افره ااا في
رجال القانون
يحلل االختالفات بين الصياغات القانونية
يطبق امله ااارات الق ااانوني ااة على مختلف جوان ااب
العمل القانوني
القيم
يتقبل املشاركة املجتمعية .
يشارك مجموعات العمل في الحوار.
يسا ا ا ااتخ اادم الوسا ا ا ا ااائ اال الح ااديث ااة في تكنولوجي ااا
املعلومات

1.5
2.0

2.1
2.2
2.3
2.4
3.0

3.1
3.2

3.3

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

ت اقااوياام الااواج ابا ااات وأورا
املناقشات الجماعية
العمل الفردية واملشا ا ا ااتركة
الحوار
اس ا ا ا ا ات ااراتا ايا اجا ايا ااات الا اتا اعا ال اام ب اياان م اج امااوعا ااات ال اع اما اال
الطالبية
النشط
املكتبة
التعليم التعاوني
عرض شفوي وكتابي
إش ا ا ا ا ا ا ااراك الا ا ا اطا ا ا ااالب فا ا ا ااي
لألعمال املكلف بها
املناقشات الجماعية.
الطالب

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4

أنشطة التقييم

اختبارفصلي
اعمال بحثية و انشطة تعليمية وعروض تقديمية
املشاركة
اختبارنهاية

توقيت التقييم
(باألسبوع)

الحادي عشر
الثالث عشر
طوال الفصل الدراس ي
نهاية الفصل

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 الكفيلة بضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس خالل الساعات املكتبية املحددة نظاما وساعات
اإلرشاد االكاديمي لكل عضو هيئة تدريس وفقا للمحدد واملعلن علي موقع الكلية وجداول اعضاء هيئة التدريس املعلنة
للطالب بالشكل الذي يكفل إطالع الجميع على تلك املواعيد.
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر
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البحث القانوني _ اساسياته النظرية وأصوله العلمية _ فكري أحمد نعمان _ .2007
أصول البحث القانوني _ عصمت عبداملجيد بكر_ دار القادسية _ . 1983

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

أصول فن املر افعة _ أحمد لطفي السيد _ مذكرات مطبوعة جامعة امللك سعود _
 1433ها .
موقع وزارة العدل السعودية.
موقع مجلس الشورى السعودي.
موقع املكتبة الرقمية السعودية .

أخرى
 .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 تتسع لعدد  30طالب
القاعات الدراسية مجهزة بأجهزة عرض البيانات وبسبورة ذكية
القاعات مجهزة بوسائل االتصال باالنترنت

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية طر التدريس  /مصادرالتعلم
فاعلية طر تقييم الطالب.
مدى اكتساب الطالب ملخرجات التعلم

الطالب
استاذ املقرر
استاذ املقرر

طرق التقييم

استبانة تقويم املقرر(غيرمباشر )
تقريراملقررالدراس ي
قياس مخرجات التعلم

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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