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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة 45 :ساعة  -ثالث ساعات أسبوعيا

 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب قسم *

متطلب كلية

إجباري *

أخرى

اختياري

1442هـ  /المستوي الرابع

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
LAW 124

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

 .6نمط الدراسة

(إن وجدت)

(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:

يتيح هذا املقرردراسة ة ة ةةة القالوب الدولي لل حارر ووياب ت ورتواعدعر والتعرم علق النيال القالوني للمنا ا اضة ة ة ةةعة
للواليةةة الو نيةةةر واملنةةا ال حريةةة الضعر ا ةةاضة ة ة ةعةةة للواليةةة الو نيةةةر والتعرم علق النيةةال القةةالوني للميةةاع الةةداخليةة
وال حر اإلتليمير واملن قةةة املوةةاورل وا ورم القةةارط واملن قةةة االتتخ ة ة ة ةةاديةةة ا ةةالخ ة ة ة ةةةر وأخعرا املن قةةة الةةدوليةةة وأعةةالي
ال حارر وكذلك يتناول هذ املقررحقوق وواج ات الدول الساحلية والضعرساحلية فيما يتعل با والب ال حرط.
بةةاإلض ة ة ة ةةافةةة لتنةةاول القةةالوب الةةدولي لل حةةارر يتنةةاول هةةذا املقرر املنةةا عةةات الةةدوليةةة و عري ةةا و ألواع ةةار وكةةذلةةك القةةالوب
الواجب الت ي في مثل هذع املنا عاتر ووسائل و رق سوية املنا عات الدولية بشقيها السلمي والقسرط.

 .2الهدف الرئيس للمقرر

 التعرم علق النيال القالوني الدولي لل حار.
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 التعرم علق مختلف املنا

ال حرية الدولية.

 املقدرل علق التمعزبعب املنا
 معرفة حقوق وواج ات الدولة الساحلية في املنا

ال حرية امل تل ة.
ال حرية امل تل ة.

 التعرم علق م ول النزاع الدولي و ألواع املنا عات الدولية.
 معرفة الوسائل السلمية لتسوية املنا عات الدولية.
 القدرل علق تحديد كي ية سوية املنا عات الدولية في إ ارليال األمن ا وماعي الدولي.
 دراسة وتحليل القضايا القالولية الدولية املعاصرل.
 س ة ة ةةليل الض ة ة ةةو عل ة ة ةةق أب ة ة ةةر االحك ة ة ةةال القالولي ة ة ةةة املوض ة ة ةةوعية واإلجرائي ة ة ةةة املتعلق ة ة ةةة بالقض ة ة ةةايا ذات ال ة ة ةةاب
الدولي.
ُ
 التعرم علي النيال القالوني للورائم الدولية التي ترتكب في ال حار
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1

المعرفة والفهم
التعرم علي كي ية سة ة ةةوية املنا عات الدولية من خال امل اوضة ة ةةات والوسة ة ةةا ة واملسة ة ةةاعي ع 1

ا حميدل والتوفي .
معرفة دورالتحكيم الدولي في سوية املنا عات الدولية
التعرم علي دورمحكمة العدل الدولية واملحكمة الدولية لقالوب ال حارفي سوية املنا عات ع 2
الدولية.
معرفة أسلوب إدارل مجلس األمن لنيال األمن ا وماعي الدولي.
التعرم علي ا سة ة ة ةةاع مختلف املنا ال حرية وحقوق وواج ات الدولة السة ة ة ةةاحلية علي ل ع 3
واحدل منها.
التعرم علي النيال القالوني للورائم الدولية التي تق في ال حار
المهارات

يحلل وي سراألحكال الخادرل عن القضا الدولي الدائم أو املؤتت.

م1

2.2

يحدد وسيلة التسوية السلمية املناس ة حل لزاع دولي مععب.
يمعزبعب املنا ال حرية امل تل ة
أحكال القالوب الدولي لل حارعلي املنا عات الدولية ال حرية.
ي

م2

2.5
3
3.1

يحدد النيال القالوني للورائم الدولية التي تق في ال حار.

2.3
2.4

3.2
3.3

4

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

م3

القيم
ق1

يتق ل املشاركة املوتمعية .
يشارك مجموعات العمل في ا حوار.
يتكيف علي العمل س ة ة ةةوا ال ردط أو ا وماعي من خال مجموعات العمل املش ة ة ةةتركة لتنمية ق 2
تحمل املسئولية .

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر
3.4

يقود مجموعات العمل م مائه في النشا ات ا وماعية
ً
يتواصل م أعضا هيئة التدريس وال اب لت ويرأل س م وم اراتهم ذاتيا .

3.6

يستخدل الوسائل ا حديثة في تكنولوجيا املعلومات

3.5

ق3

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

ساعات االتصال

1

التعريف باملنا عات الدولية و ألواع ا
ال رق السياسية لتسوية املنا عات الدولية
ال رق القضائية لتسوية املنا عات الدولية
ال رق القسرية لتسوية املنا عات الدولية
التعريف بالقالوب الدولي لل حار
املياع الداخلية وال حراإلتليمي
املن قة املواورل وا ورم القارط واملن قة االتتخادية ا الخة
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املن قة الدولية وأعالي ال حار

2
3
4
5
6
7

9
3
6
3
6
6
6
6
45

المجموع

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

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

5

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

المعرفة والفهم

االم ة ة ة ة ةت ة ة ة ة ةح ة ة ة ة ةةال ة ة ة ة ةةات
التعرم علي كي ية ةةة سة ة ة ةةوية ةةة املنة ةةا عة ةةات الة ةةدولية ةةة من خال املحاضرات
التعلم النشل التحريرية
امل اوضات والوسا ة واملساعي ا حميدل والتوفي .
العخف الذهني أسئلة ش وية
معرفة دورالتحكيم الدولي في سوية املنا عات الدولية
أسة ة ة ةةئل ةةة ذات إج ةةاب ةةات
التعرم علي دور محكم ةةة الع ةةدل ال ةةدولي ةةة واملحكم ةةة ال ةةدولي ةةة
تخعرل
لقالوب ال حارفي سوية املنا عات الدولية.
معرفة أسلوب إدارل مجلس األمن لنيال األمن ا وماعي الدولي.
التعرم علي ا س ة ة ةةاع مختلف املنا ال حرية وحقوق وواج ات
الدولة الساحلية علي ل واحدل منها.

الرمز
1.6

التعرم علي النية ةةال القة ةةالوني للورائم الة ةةدولية ةةة التي تق في
ال حار

2.0

المهارات

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

يحلل وي سة ة ة ةةراألحكال الخة ة ة ةةادرل عن القضة ة ة ةةا الدولي الدائم أو امل ة ة ة ةنة ة ة ةةاتش ة ة ة ة ة ة ةةات االمتحالات التحريرية
تقارير
ا وماعية
املؤتت.
مقاالت وواج ات
يحدد وسيلة التسوية السلمية املناس ة حل لزاع دولي مععب .املحاضرات
عليم فعال
يمعزبعب املنا ال حرية امل تل ة
أحكة ةةال الق ةةالوب ال ةةدولي لل ح ةةار علي املن ةةا ع ةةات ال ةةدولي ةةة دراسة حالة
ي
ال حرية.
يحدد النيال القالوني للورائم الدولية التي تق في ال حار.

3.0

القيم

3.1

املناتشات ا وماعية تة ة ةق ة ةةوي ة ةةم ال ة ةةواجة ة ة ة ةةات
يتق ل املشاركة املوتمعية .
وأوراق العمةةل ال رديةةة
التعلم التعاوني
إشة ة ة ة ةةراك الة ة ةةاب ف ةةي واملشة ة ة ة ة ة ةت ة ة ةةرك ة ة ةةة ب ة ة ةعة ة ةةب
املناتشات ا وماعية .مة ةجة ةم ةةوعة ةةات الة ةعة ةمة ةةل
يشارك مجموعات العمل في ا حوار.
ال ابية
املكت ة
عرض شة ة ة ة وط وكتةةا ي
يتكيف علي العم ةةل سة ة ة ةةوا ال ردط أو ا وم ةةاعي من خال
لةةمعةمة ةةال املةكةلةةف ةهة ةةا
مجموعات العمل املشتركة لتنمية تحمل املسئولية .
ال اب
عرض شة ة ة ة وط وكتةةا ي
يقود مجموعات العمل م مائه في النشا ات ا وماعية ال حوث واملشاري
لةةمعةمة ةةال املةكةلةةف ةهة ةةا
ال اب
يتواص ة ة ة ة ةةل م أعض ة ة ة ة ةةا هيئ ةةة الت ةةدريس وال اب لت وير
التعلم التعاوني
ً
أل س م وم اراتهم ذاتيا .
اسة ة ةةتخدال الت يقات
يستخدل الوسائل ا حديثة في تكنولوجيا املعلومات
الة ةةواجة ة ة ةةات املة ةنة ةةزلة ةية ةةة
والقضايا العملية
ت ة ة ةك ة ة ةل ة ة ةية ة ةةف ال ة ة ة ة ة ةةاب ال ردية وا وماعية
ب ة ةةاألع ة ةم ة ةةال ال ة ة ة ةةردية ةةة اب ة ة ة ةحة ة ة ةةاث ال ة ة ة ة ة ة ة ةةاب
وا وماعية بشكل دائم ال ردية وا وماعية
وع ةةن ةةري ة اإلي ةم ةية ةةل
االلكتروني

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
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مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4

أنشطة التقييم

االخت ار ال خلي
ابحاث  -واج ات
املشاركة
االخت ارنهائي

توقيت التقييم
(باألسبوع)

ا حادط عشر
وال ال خل الدراس ي
وال ال خل 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:
يتم الدعم عن ري السة ة ة ةةاعات املكتسية املحددل وسة ة ة ةةاعات اإلرشة ة ة ةةاد األ اديمي وفقا للمحدد واملعلن علق موت الكلية
وجداول اعضا هيئة التدريس املعلنة لل اب بالشكل الذط يك ل إ اع ا ومي علق تلك املواعيد

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



المرجع الرئيس للمقرر



المراجع المساندة




المصادر اإللكترونية

د .إبراهيم العنانير القالوب الدولي العالر دارالنهضة العروية القاهرل 2005
د .محمةةد عمراب مل مةةدنير القةةالوب الةةدولي لل حةةار وت يقةةاتةةه في اململكةةة العرويةةة
السعوديةر مع د الدراسات الدبلوماسية بو ارل ا ارجية السعوديةر 2002
د .محمد صة ة ة ةةافي يوسة ة ة ةةفر املحكمة الدولية لقالوب ال حارر دارالنهضة ة ة ةةة العروية
القاهرل 2003
د .صاح الدين عامرر القالوب الدولي لل حارر دارالنهضة العروية القاهرل 2000
د .احم ةةد أبو الوف ةةار الق ةةالوب ال ةةدولي لل ح ةةار علي ضة ة ة ةةو أحك ةةال املح ةةاكم ال ةةدولي ةةة
والو نية وسلوك الدول و ات اتية 1982رر دارالنهضة العروية القاهرل 1989
مجلة ا حقوق التي تخدرها جامعة الكويت

 مجلة الدراسة ة ة ةةات الدولية التي يخة ة ة ةةدرها مع د الدراسة ة ة ةةات الدبلوماسة ة ة ةةية بو ارل
ا ارجية السعودية
 املولة املخرية للقالوب الدولي التي تخدرها ا ومعية املخرية للقالوب الدولي
 موت محكمة العدل الدولية WWW.icj.cij.org

أخرى
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 موت منيمة األمم املتحدل علي ش كة املعلومات الدولية WWW.un.org
 موت املحكمة الدولية لقالوب ال حارWWW.itlos.org

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

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

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

تجهيزات

تاعة محاضرات تتس لعدد  30ال ً ا.
القاعات الدراسية مج زل بأج زل عرض ال يالات بس ورل ذكية
القاعات مج زل بوسائل االتخال بااللترلت

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

طرق التقييم

المقيمون

است الات تقويم املقررلل اب .
است الات تقويم ا برل امليدالية.
است الات تقويم البرلامج .
است الات تقويم اإلرشاد اال اديمي .
است الة تقويم استاذ املقرر.
مراجعة ونة املراجعة الداخلية لكافة أعمال االخت ارات والتصحيح داخل
وحدل الكولترول م اشر
القسم .
م اشر
رئيس القسم
مراجعة رئيس القسم لكافة أعمال التصحيح بالقسم .
اعتماد ليال مراجعة العينات العشوائية ألوراق اجابات ال اب .

ال اب
ال اب
ال اب
ال اب
أستاذ املقرر

غعرم اشر
غعرم اشر
غعرم اشر
غعرم اشر
م اشر

تيادات البرلامج

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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مجلس القسم
13
1443-5-24

مجلس الكلية
14
1443 5 – 30

اسم المقرر:

النظرية العامة لاللتزامات2

رمز المقرر:

Law 225

البرنامج:

البكالوريوس

القسم العلمي:

القانون

الكلية:

العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط
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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
الرابع
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
النظرية العامة لاللتزامات Law 122 1

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

 .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

3

(إن وجدت)

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:
الوصف العام للمقرر:

يتعرف الطالب على أنواع االلتزامات القدرة على معرفة طرق تنفيذ االلتزامات والقدرة على معرفة طرق وسا ا ا ااا ل انتقا
الحقوق وااللتزامات معرفة شا ا ا ااروغ الدعوش ال ارمراشا ا ا اارة ال ا ا ا ااور ة عد النفا ولقدرة على معرفة وسا ا ا ااا ل ماية
االلتزامات.
 .2الهدف الرئيس للمقرر:

 معرفة أنواع االلتزامات
 القدرة على معرفة طرق تنفيذ االلتزامات
 القدرة على معرفة طرق وسا ل انتقا الحقوق وااللتزامات
 معرفة شروغ الدعوش ال ارمراشرة ال ور ة عد النفا
 القدرة على معرفة وسا ل ماية االلتزامات
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1

المعرفة والفهم

يستعرض أنواع وأوصاف االلتزامات القانونية
يحدد أساس اإللزا واملسؤولية عن الفعل الضار
يستعرض قواعد انقضاء االلتزا
يشرح طرق الوفاء بااللتزامات
يلخص طريعة وخ ا ص التعو ض

ع1
ع2
ع3

المهارات
م1

يمازبان أنواع وأوصاف االلتزا

 2.2يحلل أسس اإللزا في الفعل الضار
 2.3يطرق قواعد الوفاء بااللتزامات و انقضاءه
 2. 4يقارن بان أ كا االلتزا بالشرائع الوضعية وقواعد الفقه اإلسالمي
3
3.1

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

م2
م3

القيم
يتكيف على العمل س ا ا ااواء الفردش أو الخما ي من خال معموعات العمل املش ا ا ااتركة لتنمية ق 1

تحمل املسئولية.
3.2
3.3

يتواصل مع أعضاء هيئة التدريس والطالب لتطو رأنفسهم ومهاراتهم اتيا.
استخدا التطريقات والقضايا العملية في الشرح

ق2
ق3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2

4

قائمة الموضوعات

التعرف على أنواع االلتزامات (االلتزا الطريعي وااللتزا املدني)
تنفيذ االلتزا العيني والشرغ الخزائي وال رامة التهديدية

ساعات االتصال

3
9

6
6
9
9
3
45

 3التعو ض في املسؤولية املدنية العقدية والتق ارية
 4دعوى عد النفا والدعوى ال ور ة
 5الدعوى ال ارمراشرة للحفاظ على الضمان العا
 6طرق انقضاء االلتزامات القانونية
 7اإلثراء بال سبب
املخموع
د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1.0

المعرفة والفهم

1.1

يستعرض أنواع االلتزامات
يشرح و ناقش طرق تنفيذ االلتزامات
معرفة طرق الحفاظ على الضمان العا

2.0

المهارات

1.2
…

2.1
2.2
…
3.0

3.1

3.2

…

5

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

املحاضرات
التعلم النشط
الع ف الذهني

يقود معموعات العمل مع زمال ه في النش ا ا اااطات املناقشات الخماعية
املحاضرات
الخماعية
يسا ا ا ااتخ ااد الوسا ا ا ا ااا اال الح اادي ااة في تكنولوجي ااا تعليم فعا
دراسة الة
املعلومات
يشارك معموعات العمل في الحوار

طرق التقييم

االمتحانات التحر ر ة
أسئلة شفو ة
أسئلة ات إجابات ق ارة
االمتحانات التحر ر ة
تقار ر
مقاالت وواجرات

القيم

ت اقااو اام الااواج ارا ااات وأوراق
املناقشات الخماعية
يتقرل املشاركة املختمعية.
العمل الفردية واملشا ا ا ااتركة
التعلم التعاوني
إش ا ا ا ا ا ا ااراك الا ا ا اطا ا ا ااالب فا ا ا ااي ب اااان م اع امااوعا ااات ال اع اما اال
الطالبية
املناقشات الخماعية.
املكترة
ع اارض ش ا ا ا ا اف ااوش وكا اتا ااا ااي
يشارك معموعات العمل في الحوار
لا اااع ا اما ااا امل ا اك ا الا ااف ا اها ااا
الرحوث واملشاريع
الطالب
يسا ا ا ااتخ ااد الوسا ا ا ا ااا اال الح اادي ااة في تكنولوجي ااا اس ا ا ا ا ات اخا اادا ال ات اط ار اي اقا ااات الواجرااات امللزليااة الفرديااة
والخماعية
والقضايا العملية
املعلومات
ت اك ال ايااف ال اطااالب با ااا ع اما ااا اب احا اااث ال اطااالب ال افاارديا ااة
الفرديااة والخماااعيااة بشا ا ا اكاال والخماعية
دا اام وع اان ط اار ااق اإلي ام ايا اال
االلكتروني

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4

توقيت التقييم

أنشطة التقييم

االخترار الف لي
ابحاث  -واجرات
املشاركة
االخترارنهائي

(باألسبوع)

الحادش عشر
طوا الف ل الدراس ي
طوا الف ل 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 الكفيلة بضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس خال الساعات املكتبية املحددة نظاما وساعات
اإلرشاد ا كاديمي لكل عضو هيئة تدريس وفقا للمحدد واملعلن علي موقع الكلية وجداو اعضاء هيئة التدريس املعلنة
للطالب بالشكل الذش يكفل إطالع الخميع على تلك املواعيد
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

-1الوسيط في شرح القانون املدني.
د .عرد الرزاق السنهورش دارالنهضة العربية القاهرة 1985
-2أ كا االلتزا ( .آثارالحق في القانون املدني).
د .عرد القادرالفار دارال قافة للنشروالتوزيع عمان ا ردن . 2017
-1أ كا االلتزا د /أشرف جابرسيد دارالنهضة العربية القاهرة . 2018
-2كتاب أ كا االلتزا (دراسة مقارنة) -د .أيمن سعد سليم -دار افظ للنشروالتوزيع-
 جامعة امللك عرد العز ز– . 2017موقع وزارة العد السعودية.
موقع معلس الشورى السعودش.
موقع املكترة الرقمية السعودية

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

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

تجهيزات

6

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

متطلبات المقرر

قاعة محاضرات تتسع لعدد  30طالب
القاعات الدراسا ا ا ااية معهزة ببجهزة الحاسا ا ا ااب ا لي ومت ا ا ا االة بشا ا ا ااركة
االنترنت
القاعات معهزة بالوسا ل التعليمية الحدي ة.

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية طرق التدريس  /م ادرالتعلم الطالب
استا املقرر
فاعلية طرق تقييم الطالب
ما اادى اكااتس ا ا ا ا اااب الاطااالب ملاخاارجا ااات
استا املقرر
التعلم

طرق التقييم

إسترانة التقو م املقرر(غارمراشر)
تقر راملقررالدراس ي (مراشر)
قياس مخرجات التعلم (مراشر)

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:

أحكام الملكية الفكرية والتجارية

رمز المقرر:

LAW226

البرنامج:

بكالوريوس القانون

القسم العلمي:

القانون

الكلية:

العلوم والدراسات االنسانية  /الغاط

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 .................................................................................................................. :
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 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
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ح .اعتماد التوصيف 7 ...................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب قسم x

متطلب كلية

إجباري x

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر المستوى
الثالث
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
القانون التجاري LAW 212

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال

 .6نمط الدراسة

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة

م

عدد الساعات التدريسية

النسبة

3

%100

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

ساعات التعلم

45

45

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

يتناول هذا املقربيان التعريف بمض م مممون ملقوف املرلف وعرا الوس م مما ل القارورية الرع فرض م مموا امل م ممر حماية ملقوف
و
امللكيممة الركريممة كممذلمما عرا برارات ااخترا وا حمممايممة القمماروريممة لومما فضم م م ممن عن ااملسم ما القمماروريممة للت م م م م يممل و ا ر
للعنمات التجارية ووسا ل ملمايتها .

 .2الهدف الرئيس للمقرر

و
 يعرف الطالب القواعد القارورية حق املرلف وطرف ملمايتها رظاما .3

_يحلل الطالب القواعد القارورية حماية برارات ااخترا وااسم التجاري.
_يطبق الطالب أسس وقواعد ملماية العنمات التجارية.
_يقارن الطالب بين القواعد الوطنية والقواعد الدولية في مجال تنريذ األملسا واألوامرااجنبية

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1

المعرفة والفهم

ي رح الطبيعة القارورية حق املرلف
 1.2يسرد قواعد ت يل برارات ااخترا
 1.3يلخص قواعد ملمايات برارات ااخترا
 1.4يعدد اروا الرسو والنماذج الصناعية وطرف ملمايتها
 1.5يستعرا مضمون ااسم التجاري ووسا ل ملمايته
2
2.1
2.2
2.3

3.2
3.3

1
2
3

المهارات

يناقش وسا ل تنريذ ااملسا ااجنبية باململكة
يميزبين ملقوف املرلف وغيرها من ا حقوف
يحلل القواعد القارورية حماية ملقوف املرلف

 2.4يطبق قواعد ملماية برارات ااخترا والنماذج والرسو الصناعية
 2.5يقارن بين ااملسا الوطنية وااوامرااجنبية في مجاات ملماية ا حقوف الركرية
3
3.1

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

1
2
3

القيم

يتقبل امل اركة امل تمعية .
ي ارك مجموعات العمل في ا حوار.

ف1
ف2

يستخد الوسا ل ا حديثة في تكنولوجيا املعلومات .

ف3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5

قائمة الموضوعات

مروو ملقوف املرلف
ا حماية القارورية حق املرلف
ا حماية القارورية لبرارات ااخترا واستغنلوا
الرسو والنماذج الصناعية وطرف ملمايتها
األسم التجاري وطرف ملمايته
المجموع

4

ساعات االتصال

9
9
9
9
9
45

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.0

مخرجات التعلم
المعرفة و الفهم

ي رح الطبيعة القارورية حق املرلف
يسرد قواعد ت يل برارات ااخترا
يلخص قواعد ملمايات برارات ااخترا
يعدد اروا الرسو والنماذج الصناعية وطرف ملمايتها
يستعرا مضمون ااسم التجاري ووسا ل ملمايته

3.3

املحاضرات
التعلم الن ط
العصف الذهنع

اامتحارات التحريرية
أسئلة شروية
أسئلة ذات إجابات
قصيرة

المهارات

يناقش وسا ل تنريذ ااملسا ااجنبية باململكة
يميزبين ملقوف املرلف وغيرها من ا حقوف
يحلل القواعد القارورية حماية ملقوف املرلف
يطبق قواعد ملماية برارات ااخترا والنماذج والرسو
الصناعية
يقارن بين ااملسا الوطنية وااوامرااجنبية في مجاات
ملماية ا حقوف الركرية

املحاضرات
التعلم الن ط
العصف الذهنع

اامتحارات التحريرية
تقارير
مقاات وواجبات

القيم

يتقبل امل اركة امل تمعية .

املناق ات ا ماعية ت مقممويممم الممواج مبم ممات وأوراف
العمل الرردية وامل م م م ممتركة
التعلم التعاوني
إش م م م م ممراك ال م مطم ممن فم ممي ب ميممن م مج مممموعم ممات ال مع ممم ممل
املناق ات ا ماعية .الطنبية
املكتبة

ي ارك مجموعات العمل في ا حوار.
يستخد الوسا ل ا حديثة في تكنولوجيا املعلومات .

البحوث وامل اريع
اسم م م ممتخمدا التطبيقات
والقضايا العملية
ت م م مس م م مل م م ميم م ممف ال م م مطم م ممن
ب م مماألعم م مم م ممال الم م مر م ممردي م ممة
وا ماعية ب م ممسل دا م
وع ممن ط ممري ممق اإليم ممم ميم ممل
االكتروني

3.1

3.2

استراتيجيات التدريس طرق التقييم

الواجبممات امللزليممة الررديممة
وا ماعية
اب محم مماث ال مطممن ال مرممرديم ممة
وا ماعية

2

5

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م

أنشطة التقييم

1

ااختبار الرصلي
ابحاث  -واجبات
امل اركة
ااختبارنهائي

2
3
5

توقيت التقييم

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

ا حادي ع ر
طوال الرصل الدراس ع
طوال الرصل الدراس ع
السادس ع ر

%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 الكريلة بضمان تواجد اعضار هيئة التدريس خنل الساعات املكتبية املحددة رظاما و ساعات
اارشاد ااكاديمع لسل عضو هيئة تدريس وفقا للمحدد و املعلن على موقع السلية و جداول اعضائ هيئة التدريس املعلنة
للطن بال سل الذي يكرل إطن ا ميع على تلا املواعيد
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

أخرى

ملقوف املرلف في اململكة العربية السم م ممعودية دراسم م ممة مقاررة د .عبدالرزاف

شيخ رجيب جامعة امللا سعود ط.1424 1
العنم ممات التج مماري ممة في اململك ممة العربي ممة السم م م ممعودي ممة دراسم م م م ممة مق ممارر ممة د.

عبدالرزاف شيخ رجيب جامعة امللا سعود ط1422 1
ملقوف امللكية الركرية عبدالرمليم ملاج يحي عبدهللا وأخرون جامعة رايف

العربية للعلو األمنية الرياا . 2004
موقع وزارة العدل السعودية.
موقع مجلس ال ورى السعودي.
موقع املكتبة الرقمية السعودية.
.

 .6المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

تجهيزات

6

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

متطلبات المقرر

قاعة محاضرات تتسع لعدد  30و
طالبا.
القاعات الدراسية مجوزة بأجوزة عرا البيارات بسبورة ذكية
القاعات مجوزة بوسا ل ااتصال باارتررت

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

استبارات تقويم املقررللطن .
استبارات تقويم ا خبرة امليدارية.
استبارات تقويم البررامج .
استبارات تقويم اإلرشاد ااكاديمع .
استبارة تقويم استاذ املقرر.
مراجعممة نممة املراجعممة الممداخليممة لسممافممة أعمممال ااختبممارات والت م م م ممحي داخممل
وملدة الكورترول
القسم .
ر يس القسم
مراجعة ر يس القسم لسافة أعمال الت حي بالقسم .
قيادات البررامج
اعتماد رظا مراجعة العينات الع وا ية ألوراف اجابات الطن .
الطن
الطن
الطن
الطن
أستاذ املقرر

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
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طرق التقييم

غيرمباشر
غيرمباشر
غيرمباشر
غيرمباشر
مباشر
مباشر
مباشر
مباشر

اسم المقرر:

القانون اإلداري 2

رمز المقرر:

LAW232

البرنامج:

بكالوريوس

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 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:
 45ساعة  -ثالث ساعات أسبوعيا

 .1الساعات
المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة
إجباري

متطلب قسم *

متطلب كلية

*

أخرى

اختياري

1442هـ  /المستوي الرابع

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
LAW 121

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

 .6نمط الدراسة

(إن وجدت)

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة

م

عدد الساعات التدريسية

النسبة

3

%100

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

ساعات التعلم

45

45

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

يتناول هذا املقرربيان القواعد املنظمة للقراراالداري ومشروعيته وطرق الطعن عليه من خالل استعراض طبيعة القرار
ي
االداري وبيان انواع القرارات االدارية ،فض ال الالال عن طبيعة القراراالداري وتكوينه الفني والقانوني وطرق تنفيذه وفسال ال الخه،
كذلك قواعد املناقصات وفق النظام السعودي وبيان سلطات جهة االدارة وحقوق املتعاملين معها.

 .2الهدف الرئيس للمقرر :

يعرف الطالب ماهية القراراالداري والعقد االداري واركانه وشروطه
يعدد الطالب أنواع القرارات اإلدارية وطبيعتها القانونية .
يحدد الطالب قواعد تعديل العقد اإلداري وحق اإلدارة في التعديل
3

يحلل الطالب نظرية الظروف االستثنائية في ضوء قواعد العقد اإلداري
يستعرض الطالب أحكام وقواعد املناقصات واملزايدات
يشرح الطالب قواعد فسخ العقد االداري وإنهاؤه
يستعرض الطالب سلطات جهة اإلدارة وحقوق املتعاملين مع االدارة
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1

المعرفة والفهم

يستعرض قواعد وأحكام القراراإلداري
 1.2يحدد أطراف العقد اإلداري
 1.3يوضح أحكام املناقصات واملزايدات
 1.4يعدد حقوق وواجبات املتعاقد مع اإلدارة
2
2.1

3.2
3.3

ع1
ع2
ع3

المهارات

يستخدم النظام القانوني للعقود اإلدارية

 2.2يميزالطبيعة الخاصة للعقود اإلدارية وحقوق والتزامات األطراف املتعاقدة مع جهة اإلدارة
 2.3يحلل نظرية الظروف الطارئة ونظرية فعل األمير
 2.4يستنتج طبيعة العقد اإلداري من طرق إنهاء العقد
 2.5يقارن بين فسخ العقد اإلداري وإنهائه
3
3.1

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

م1
م2
م3

القيم

يتقبل املشاركة املجتمعية
يشارك مجموعات العمل في حوار
يستخدم الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات

ق1
ق2
ق3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9

قائمة الموضوعات

تحديد وسائل اإلدارة العامة
تعريف القراراالداري وأركانه
أنواع القرارات االدارية واركانها
العقود اإلدارية  /التعريف  /الشروط واألركان
املنافسة  /املناقصة  /النظام القانوني واالجراءات
املناقصة املحدودة والتأمين املباشر
أثارالعقد اإلداري
سلطات جهة االدارة املتعاقدة
حقوق املتعاقد مع االدارة
المجموع

4

ساعات
االتصال

3
3
3
6
6
6
6
6
6
45

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.0

مخرجات التعلم
المعرفة و الفهم

يستعرض قواعد وأحكام القراراإلداري
يحدد أطراف العقد اإلداري
يوضح أحكام املناقصات واملزايدات
يعدد حقوق وواجبات املتعاقد مع اإلدارة

املناقشات الجماعية االمتحانات التحريرية
يستخدم النظام القانوني للعقود اإلدارية
تقارير
يميز الطبيعالالة الخالالاص ال ال ال الالة للعقود اإلداريالالة وحقوق والتزامالالات املحاضرات
مقاالت وواجبات
تعليم فعال
األطراف املتعاقدة مع جهة اإلدارة
دراسة حالة
يحلل نظرية الظروف الطارئة ونظرية فعل األمير
يستنتج طبيعة العقد اإلداري من طرق إنهاء العقد
يقارن بين فسخ العقد اإلداري وإنهائه
القيم

يتقبل املشاركة املجتمعية.

املناقشات الجماعية ت القالالويالالم الالالواج البال الالات وأوراق
العمل الفردية واملشال ال ال الالتركة
التعلم التعاوني
إش ال ال ال ال الالراك ال ال الطال الالال فال الالي ب اليالالن م الج المالالوعال الالات ال الع المال الالل
املناقشات الجماعية .الطالبية
املكتبة

يشارك مجموعات العمل في الحوار

ع الالرض ش ال ال ال ال الف الالوي وكال التال الالا الالي
لال الالاع ال المال الالال امل ال الك ال اللال الالف ال الهال الالا
البحوث واملشاريع
الطال
اسال ال ال الالتخالدام التطبيقات الواجبالالات املنزليالالة الفرديالالة
والجماعية
والقضايا العملية
ت ال ال الك ال ال الل ال ال اليال ال الالف ال ال ال الطال ال الالال اب الحال الالاث ال الطالالال ال الفالالرديال الالة
ب ال الالاألعال ال الم ال الالال الال ال الف ال الالردي ال الالة والجماعية
والجماعية بشال الالكل دائم
وع الالن ط الالري الالق اإليال المال اليال الالل
االلكتروني

3.2

يستخدم الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات

5

املحاضرات
التعلم النشط
العصف الذهني

االم ال ال ال ال الت ال ال ال ال الح ال ال ال ال الالان ال ال ال ال الالات
التحريرية
أسئلة شفوية
أسئلة ذات إجابات
قصيرة

المهارات

3.1

3.3

استراتيجيات التدريس طرق التقييم

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
5

أنشطة التقييم
االختبار الفصلي
ابحاث  -واجبات
املشاركة
االختبارنهائي

توقيت التقييم
(باألسبوع)
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:
ينتهج القسم السياسات الكفيلة بضمان تواجد اعضاء هيئة التدريس خالل الساعات املكتبية املحددة نظاما و ساعات
االرشاد االكاديمي لكل عضو هيئة تدريس وفقا للمحدد و املعلن على موقع الكلية و جداول اعضاء هيئة التدريس املعلنة
للطال بالشكل الذي يكفل إطالع الجميع على تلك املواعيد

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

الكتب والمراجع التي يوصى
بها:

المصادر اإللكترونية

6

العقود االدارية على ضوء املنافسات واملشتريات السعودي _ سالم بن صالح املطوع _
الرياض مكتبة النرجس التجارية _ ط 2008 _ 2م .
القرارات اإلدارية وتطبيقاتها في اململكة _ فؤاد موس ي _ معهد االدارة العامة _ 2003
العقود االدارية _ محمود عاطف البنا _ دارالعلوم للطباعة والنشر _ الرياض _ 1984
العقود اإلداريالالة وتطبيقالالاتهالالا في اململكالالة العربيالالة السال ال ال الالعوديالالة _ عبالالد الوهي ي _ بالالدون
ناشر _ 2008
مبادئ القانون االداري ووس الالائل وأس الالاليب النش الالاط االداري _محمود عاطف البنا _ دار
النهضة العربية _ ط.1985 _ 1
دروس في القانون االداري السال ال الالعودي _ عبد الفوبان _ مكتبة االقتصال ال الالاد والقانون _
ط. 2006 _ 1
مظاهرالسلطة العامة في العقود االدارية _ أحمد عثمان عياد _ دارالفكرالعر ي _ ط1
_ . 2000
نظرية العقود اإلدارية _ دراس الالة مقارنة في الفقه االس الالالمي والقانون _ نذيرمحمد طيب
_ . 2006
موقع وبارة العدل السعودية.
موقع مجلس الشورى السعودي.
موقع املكتبة الرقمية السعودية.

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

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

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

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

قاعة محاضرات تتسع لعدد  30ي
طالبا.
القاعات الدراسية مجهزة بأجهزة عرض البيانات بسبورة ذكية
القاعات مجهزة بوسائل االتصال باالنترنت

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية طرق التدريس  /مصادرالتعلم الطال
استاذ املقرر
فاعلية طرق تقييم الطال
مال الالدى اكالالتس ال ال ال ال الالا الالطالالال ملالخالالرجال الالات
استاذ املقرر
التعلم

طرق التقييم

إستبانة التقويم املقرر(غيرمباشر)
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)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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مجلس القسم
13
1443-5-24

مجلس الكلية
14
1443 5 – 30

