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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري *  إجباري ب.

 : المستوىيقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السادس

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 LAW 100 مبادئ قانون

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسةنمط  م

 %100 3 املحاضرات التقليدية 1

   التعليم املدمج  2

   التعليم اإللكتروني  3

   التعليم عن بعد  4

   أخرى  5

 

 )على مستوى الفصل الدراسي(االتصال . ساعات 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

  معمل أو إستوديو 2

  إضافيةدروس  3

  أخرى )تذكر( 4

 45 اإلجمالي 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

ية يتناول هذا املقرر التعريف بماهية نظام التامينات االجتماعية وذلك من خالل بيان تعريف قانون التامينات االجتماع

 عن بيةان النظةام القةانوني واال  ةاواطراف العالقةة التةاميةيةة وفرول التةامينةات 
م
م االجتمةاعيةة واقحقوا التةاميةيةة فعةةةةةةةةةةةال

  التي تنظم التامينات االجتماعية .

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

-  
م
 ومصادرا

م
 وتعريفا

م
 يعرف الطالب نظام التامينات االجتماعية نشأة

 يذكر الطالب النطاا االلزامي والنطاا االختياري لنظام التامينات االجتماعية  -

 االمراض املهنية (  –يحدد الطالب مختلف فرول نظام التامينات ) اصابات العمل  -

 الوفاة والشيخوخة ( –يعدد الطالب مختلف فرول املعاشات ) العجز غير املنهي  -
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 ه يناقش الطالب اقحقوا التاميةية املقرر  -

 يحسب الطالب اقحقوا املستحقة للمشتركين في النظام  -

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1ع يستعرض نظام التامين االجتماعي   1.1

 يحدد النطاا الزماني وامل اني لنظام التامينات االجتماعية  1.2

 2ع االمراض املهنية (  –يشرح انظمة التامين االجتماعي ) اصابات العمل  1.3

 الوفاة والشيخوخة ( –يوضح النظام القانوني لفرول املعاشات )العجز غير املنهي  1.4

 3ع يعدد اقحقوا التاميةية املقرره  1.5

 يصف  ساب اقحقوا التاميةية املستحقه للمستفيدين 1.6

  المهارات 2

 1م يحلل نظام التامين االجتماعي  2.1

 2م يناقش النطاا الزماني وامل اني لنظام التامينات االجتماعية 2.2

 3م االمراض املهنية ( –قارن انظمة التامين االجتماعي ) اصابات العمل ي 2.3

 يميزالنظام القانوني ملختلف فرول املعاشات 2.4

  القيم 3

 1ا . املشاركة املجتمعيةيتقبل  3.1

 2ا يستخدم الوسائل اقحديثة في تكنولوجيا املعلومات  3.2

 3ق يستخدم الوسائل اقحديثة في تكنولوجيا املعلومات 3.3
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 9 قواعد قانون التأمينات االجتماعيةماهية مصادر  1

 6  باألنظمة اقخاصة بالتأمينات التجارية وغيرهامقارنة نظام التأمينات االجتماعية  2

 6 نطاا تطبيق نظام التأمينات االجتماعية 3

 6  قوا والتزامات العامل املؤمن علية 4

 9 إصابات العمل والتعويض عنها 5

 9 التأمينات االجتماعيةاقجهات القعائية املختصة بنظر املنازعات الناشئة عن تطبيق نظام  6

 45 المجموع
 

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

 

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 املحاضرات يستعرض نظام التامين االجتماعي   1.1

 التعلم الةشط

 العصف الذهني

 االمةةةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةةةةةةانةةةةةةةةةةةةةةةات  

 التحريرية

  شفوية أسئلة

أسئلة ذات إجابات 

 قصيرة

 يحدد النطاا الزماني وامل اني لنظام التامينات االجتماعية  1.2

1.3 
 –يشةةةةةةةةةةةرح انظمةةةةة التةةةةامين االجتمةةةةاعي ) اصةةةةةةةةةةةةةةابةةةةات العمةةةةل 

 االمراض املهنية ( 

1.4 
يوضةةةةةةح النظام القانوني لفرول املعاشةةةةةةات )العجز غير املنهي 

 الوفاة والشيخوخة ( –

 يعدد اقحقوا التاميةية املقرره  1.5

1.6 

 يصف  ساب اقحقوا التاميةية املستحقه للمستفيدين

 المهارات 2.0

 يحلل نظام التامين االجتماعي  2.1

 املناقشات اقجماعية

اسةةةةةةةةةةةتراتيجيات التعلم 

 الةشط 

الت ليف بةةةةةةالواجبةةةةةةات 

 املنزلية

التشةةجيع ع م مناقشةةة 

 القعايا العملية

2.2 
يةةنةةةةةةاقةةش الةةنةةطةةةةةةاا الةةزمةةةةةةانةةي واملةة ةةةةةةانةةي لةةنةةظةةةةةةام الةةتةةةةةةامةةيةةنةةةةةةات 

 االجتماعية

2.3 
 –قةةةةارن انظمةةةةة التةةةةامين االجتمةةةةاعي ) اصةةةةةةةةةةةةةةةابةةةةات العمةةةةل ي

 االمراض املهنية (

 فرول املعاشاتيميزالنظام القانوني ملختلف  2.4

 القيم 3.0

3.1 

 . يتقبل املشاركة املجتمعية
 املناقشات اقجماعية

 اقحوار

اسةةةةةةةةةةةتراتيجيات التعلم 

 الةشط

 التعليم التعاوني .

تةةةةةةةقةةةةةةةويةةةةةةةم الةةةةةةةواجةةةةةةةبةةةةةةةات 

وأوراا العمةةةل الفرديةةةة 

واملشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةركةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةيةةةةةةةةةن 

مةةةةجةةةةمةةةةوعةةةةةةات الةةةةعةةةةمةةةةةةل 

 الطالبية

 املكتبة

2.3 

اسةةةةةةةةتخدام التطبيقات  يستخدم الوسائل اقحديثة في تكنولوجيا املعلومات 

 و القعايا العملية

تةةةةةةةة ةةةةةةةةلةةةةةةةةيةةةةةةةةف الةةةةةةةةطةةةةةةةةالب 

بةةةةةةاالعةةةمةةةةةةال الةةةفةةةرديةةةةةةة و 

اقجماعية بشةةةةةةةة ل دائم 

و عةةةن طةةةريةةةق االيةةةمةةةيةةةةةةل 

 االلكتروني

 

عرض شفوي وكتابي 

لألعمال امل لف بها 

 الطالب

3.3 
 يستخدم الوسائل اقحديثة في تكنولوجيا املعلومات

 
الةةةةةواجةةةةةبةةةةةةات املةةةةةنةةةةةزلةةةةةيةةةةةةة 

 الفردية و اقجماعية
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

ابحاث الطالب 

 اقجماعيةو الفردية 

 

 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30 اقحادي عشر الفص ي االختبار 1

 %15 طوال الفصل الدراس ي واجبات -ابحاث  2

 %5 طوال الفصل الدراس ي املشاركة 3

 %50 السادس عشر االختبار نهائي 4

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

املكتبية املحددة نظاما و ساعات يةتهج القسم السياسات الكفيلة بعمان تواجد اععاء هيئة التدريس خالل الساعات 

ة االرشاد االكاديمي ل ل ععو هيئة تدريس وفقا للمحدد و املعلن ع م موقع ال لية و جداول اععائ هيئة التدريس املعلن

 للطالب بالش ل الذي يكفل إطالل اقجميع ع م تلك املواعيد

 

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

 للمقرر الرئيسالمرجع 

 الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات االجتماعية في اململكة العربية السعودية

الناشةةةةةةةةةةةر  مكتبة  د. السةةةةةةةةةةةيد عيد نايل. الكتاب األول، نظام العمل السةةةةةةةةةةةعودي اقجديد.

 1435الرشد، 

 المساندةالمراجع 

التأمينات االجتماعية ريف اململكة العربية السةةةةةةةةةةعودية د محمد فاروا الباشةةةةةةةةةةا  معهد 

 ه 1410 1 العامة د ط  االدارة

 

 اإللكترونيةالمصادر 

 موقع وزارة العدل السعودية .

 موقع مجلس الشوري السعودي .

  موقع املكتبة الرقمية السعودية .

   ىأخر

 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

ا 30 لعدد تتسع محاضرات قاعة  .طالبم

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

 القاعات الدراسية مجهزة بأجهزة عرض البيانات بسبورة ذكية
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 متطلبات المقرر العناصر

 ئل االتصال باالنترنتاالقاعات مجهزة بوس )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات

 

 ز. تقويم جودة المقرر:

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

فاعلية طرا التدريس   مصادر 

 التعلم
 إستبانة التقويم املقرر )غير مباشر( الطالب

 املقرر الدراس ي )مباشر(تقرير  استاذ املقرر  فاعلية طرا تقييم الطالب

مدى اكتساب الطالب ملخرجات 

 التعلم
 قياس مخرجات التعلم )مباشر( استاذ املقرر 

 )مثل. فاعلية التدريس، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(مجاالت التقويم 

 قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى )يتم تحديدها()الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، المقيمون 

 )مباشر وغير مباشر(طرق التقييم 

 

 ح. اعتماد التوصيف 
 مجلس الكلية مجلس القسم جهة االعتماد

 14 13 رقم الجلسة

 1443 5 – 30 1443-5-24 تاريخ الجلسة

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لخاصا الدولي اسم المقرر: القانون   المقرر:اسم 

 LAW320رمز المقرر:  المقرر:رمز 

 القانون سبكالوريو البرنامج:

 نالقانو العلمي:القسم 

 االنسانية / الغاطالعلوم والدراسات  الكلية:

 المجمعةجامعة  المؤسسة:
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 4 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1
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 5 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر
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 7 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى x متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري x  إجباري ب.

المستوى  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السادس

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

LAW 100 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 ال 

 

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 3 املحاضرات التقليدية 1

   التعليم املدمج  2

   التعليم اإللكتروني  3

   التعليم عن بعد  4

   أخرى  5

 

 

 
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

  ستوديوامعمل أو  2

  دروس إضافية 3

  أخرى )تذكر( 4

 45 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

ــــــــــــية وفقدها واستردادها  ي الن ا  يتناول هذا املقرر  ـــــــــــــ ــــــــــــاد الا سـ ـــــــــــــ التعريف بالقانون الدولي الخاص، أسس اكتسـ

ـــــــــــة اط ن ية،  ـــــــــــراص الاأليعية وا عتألاريـ ـــــــــــعودش، مرك  اطبـ ـــــــــــن، ا خت ــــــالسـ ـ  القوانيـ ـــــــــــا ـــــــــــة لتنـ ـــــاص الن رية العامـ

 القضائي الدولي، التنفيذ الدولي لألحكا  واطوامــر اط ن يــة  ي اململكــة العربية السعودش

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 .م الحــات القانــون الدولــي الخاص وموضوعاته اطساسيةيعرف الاالب  -

 العالقات الخاصة الدولية علىآليات اســت ألاط اطحكا  القانونية وتاأليقها  ياألق الاالب -

 التدريــب علــى ن ــا  ا ستشــارات القانونية -

ـ  القوانين يوضح -  املألادئ الحاكمة لتنا

 بروط تنفيذ اطحكا  اط ن ية يشرح  -

 يحدد الاالب قواعد التكييف واإلحالة -

 اط نبي يناقش الاالب موانع تاأليق القانون  -

  ي اطحوال الشخ ية والعي ية الاالب قواعد اإلسناد يشرح -

 ي ف الاالب أحكا  ن ا  الا سية السعودش -
 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  املعرفة والفهم 1.0

 1ع  الدولي الخاصيستعرض طأليعة قواعد القانون  1.1

ـ  القوانينيذكر الن رية العامة  1.2  2ع   ي تنا

 3ع  اط ن ية القوانينيوضح كيفية تحديد القانون الوا ب التاأليق وموانع تاأليق  1.3

 يستر ع قواعد ا خت اص القضائي الدولي وتنفيذ اطحكا  اط ن ية 1.4

  املهارات 2.0

 1م   تاأليق القانون اط نبي وموانعيناقش طرق تحديد القانون الوا ب التاأليق  2.1

 2م  يحلل قواعد التكييف واإلحالة 2.2

 الن م القانونية املختلفة  يقواعد اإلسناد )شخ ية، عي ية(  يقارن بين 2.3

 3م   ياألق قواعد ا خت اص القضائي الدولي وتنفيذ اطحكا  اط ن ية 2.4

 باململكة العربية السعوديةيسترد  قواعد وأحكا  ن ا  الا سية  2.5

  القيم 3

 1ق يتقألل املشاركة املاتمعية  3.1

 2ق يشارك مجموعات العمل  ي حوار 3.2

 3ق يسترد  الوسائل الحديثة  ي تكنولو يا املعلومات 3.3
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  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 والخ ائص / وظيفته / طأليعة موضوعاتهتعريف القانون الدولي _ امل ادر  1

 6 اسس اكتساد الا سية وفقدها واستردادها  ي الن ا  السعودش 2

ـعاتها  3  6 عبء اثألات الا سية والاهة املخت ة بالف ل  ي منا

 6 مرك  ا شخاص ا عتألارية والاأليعية ا  ن ية 4

ـ  الدولي بين القوانين 5  6 الن رية العامة للتنا

ـ   6  6 قواعد اإلسناد  ي حا ت التنا

ـعات الخاصة الدولية 7  6 ا خت اص القضائي الدولي باملنا

 6 ا عتراف والتنفيذ الدولي لألحكا  واطوامر اط ن ية باململكة العربية السعودية 8

 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

 املحاضرات الدولي الخاصيستعرض طأليعة قواعد القانون  1.1

 التعلم ال شط

 الع ف الذهني

 التحريرية ا متحانات  

  بفوية أسئلة

 أسئلة ذات إ ابات ق يرة

ـ  القوانينيذكر الن رية العامة  1.2   ي تنا

1.3 
يوضـــــــــــح كيفية تحديد القانون الوا ب التاأليق 

 اط ن ية القوانينوموانع تاأليق 

1.4 
يســــــــــتر ع قواعد ا خت ــــــــــاص القضــــــــــائي الدولي 

 وتنفيذ اطحكا  اط ن ية

   المهارات 2.0

2.1 
القـــانون الوا ـــب التاأليق ينـــاقش طرق تحـــديـــد 

 تاأليق القانون اط نبي وموانع

 املناقشات الاماعية 

 املحاضرات

 تعليم فعال

 دراسة حالة
 

 التحريرية ا متحانات

 تقارير 

 يحلل قواعد التكييف واإلحالة 2.2 مقا ت ووا ألات

2.3 
  يقواعد اإلســــناد )شــــخ ــــية، عي ية(  يقارن بين

 الن م القانونية املختلفة

2.4 
ياألق قواعـــــد ا خت ـــــــــــــــاص القضـــــــــــــــائي الـــــدولي 

 وتنفيذ اطحكا  اط ن ية

2.5 
يســترد  قواعد وأحكا  ن ا  الا ســية باململكة 

 العربية السعودية

 القيم 3.0

3.1 
 المناقشات الجماعية يتقألل املشاركة املاتمعية 

 الحوار

 استراتيجيات التعلم النشط

تـــــقـــــويـــــم الـــــوا ـــــألــــــات وأوراق 

العمـــل الفرديـــة واملشـــــــــــتركـــة 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 التعليم التعاوني

 المناقشات في الطالب إشراك

 .الجماعية

 

بـــــيـــــن مـــــجـــــمـــــوعــــــات الـــــعــــمـــــل 

 الاالبية

 املكتألة
 

 املناقشات البحوث والمشاريع يشارك مجموعات العمل  ي حوار 3.2

… 

يســـــــــــترــــد  الوســـــــــــــــائــــل الحــــديثــــة  ي تكنولو يــــا 

 املعلومات

استتتخدام التطبيقات والقيتتايا 

 العملية

تتتكتتلتتيتتف التتطتتالب بتتتاألعتتمتتتال 

دائم  والجماعية بشكلالفردية 

االيتتتتمتتتتيتتتتل  وعتتتتن طتتتتريتتتتق

 االلكتروني

 

عــــــرض بـــــــــــــــــفــــــوش وكــــــتــــــا ــــــي 

 لألعمال املكلف بها الاالد

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30 الحادش عشر الف لي ا ختألار 1

 %15 طوال الف ل الدراس ي وا ألات -ابحاث  2

 %5 طوال الف ل الدراس ي املشاركة 3

 %50 السادس عشر ا ختألار نهائي 4

 
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

موقع الكلية  علىوفقا للمحدد واملعلن  اطكاديمييتم الدعم عن طريق الســــــــــــاعات املكت ية املحددة وســــــــــــاعات اإلربــــــــــــاد 

تشـــايع ا ســـتردا   و داول اعضـــاء هيئة التدراس املعلنة للاالد بالشـــكل الذش يكفل إطال  الاميع على تلع املواعيد

ية ئم للمواد واملرا ع املاروحة على موقع املكتألة الرقمية الســــعوداملتزايد للمرا ع الفقهية ال تشــــايع ا ســــتردا  الدا

 م شورة على بألكة املعلومات الدولية
 

 

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

 للمقرر المرجع الرئيس
  ســـــــــــالمة _  امعة  معألد الكريالقانون الدولي الخاص الســـــــــــعودش _ د  أحمد

  هـ  1413_  1امللع سعود _ ط 

 المساندةالمراجع 

  _ القــانون الــدولي الخــاص _ د  ابراهيم أحمــد ابراهيم _ دار الرهضـــــــــــــة العربيــة

2001  

  _ القانون  الدولي الخاص للملكة العربية الســـــــــــعودية _ محمد الســـــــــــيد عرفة

 2000الرياض دار املؤيد _ 
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 اإللكترونيةالمصادر 

ـارة العدل السعوديةموقع   .و

 .موقع مجلس الشورى السعودش

 موقع املكتألة الرقمية السعودية 

     ىأخر

 
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 .طالأًلا 30 لعدد تتسع محاضرات قاعة

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

 القاعات الدراسية مجه ة بأ ه ة عرض الأليانات بسألورة ذكية

 ل ا ت ال باإلنترنتائالقاعات مجه ة بوس تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 استألانة التقويم املقرر )غير مألابر( الاالد فاعلية طرق التدراس / م ادر التعلم

 تقرير املقرر الدراس ي )مألابر( استاذ املقرر  فاعلية طرق تقييم الاالد

 قياس مرر ات التعلم )مألابر( استاذ املقرر  مدى اكتساد الاالد ملخر ات التعلم

 
 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 الكلية القسممجلس  جهة االعتماد

 14 13 رقم الجلسة

 1443 5 – 30 1443-5-24 تاريخ الجلسة

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القضاء اإلداري المقرر:اسم 

  Law 328 المقرر:رمز 

 القانون  البرنامج:

 القانون العلمي:القسم 

 العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط  الكلية:

 جامعة المجمعة  المؤسسة:
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري *  إجباري ب.

 : المستوىيقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

  الثامن

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 LAW 227  2القانون اإلداري 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م

 %100 3 املحاضرات التقليدية 1

   التعليم املدمج  2

   التعليم اإللكتروني  3

   التعليم عن بعد  4

   أخرى  5

 

 )على مستوى الفصل الدراسي(االتصال . ساعات 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

  معمل أو إستوديو 2

  دروس إضافية 3

  أخرى )تذكر( 4

 45 اإلجمالي 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 عن بيان   ر ة الضمممممممممممرورل 
 
يتناول هذا املقرر بيان مضممممممممممممون مةدأ املامممممممممممروعية وا واد الرفابة عن  اعمال ايدارل فضممممممممممم 

يان ايدار ة وب باملناجعةكذلك بيان دور   ام امل الم في ايسمممم م من خ ل التعر   واسممممز ايجدواجية  السمممميادل واعمال 

  بن رها ايدار ة واختصاصات ديوان امل الم من خ ل ا واد الدعاوى ايدار ة التي اختص الديوان  املناجعةمعيار 
 
 فض 

  ايدارل.دار ة وتنفيذ ايحكام الصادرل ضد احكام املسؤولية اي  املوضوعية  كذلكعن دعوى ايلغاء من خ ل الاروط 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 يعرف الطالب القضاء ايداري من حيث الناأل واملضمون  -

  ومبرراتهيةين الطالب مةدأ املاروعية  -

 يارح الطالب   ام امل الم في الن ام ايس مي والقضاء ايداري باململكة  -
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 يسرد الطالب ا واد الدعاوي ايدار ة وشروطها وتنفيذ ايحكام ايدار ة  -

 يلخص الطالب ايختصاص القضائي وتنفيذ ايحكام ايجنبية  -

 يص  الطالب احكام   ام الجنسية السعودي  -

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  والفهمالمعرفة  1

 1ع وديةفي اململكة العربية السع و  ام امل الم في اململكة داري اإل قضاء ال يص  ناأل وتار خ  1.1

 2ع .و مبرراته  مةدأ املاروعيةيارح  1.2

 3ع يحدد مةدأ ايجدواجية و  ام امل الم في الن ام ايس مي  1.3

 يستعرض الن ام القضائي ايداري باململكة  1.4

  المهارات 2

 1م يحلل مفهوم القضاء ايداري وناأته  2.1

 2م يقيم كيفية الرفابة عن  اعمال ايدارل وا واد تلك الرفابة  2.2

 ينافش   ام امل الم في الفقه ايس مي ودوائر واختصاصات ديوان امل الم 2.3

 3م يقارن بين ا واد الدعاوي ايدار ة . 2.4

 يطةق فواعد تنفيذ ايحكام ايدار ة باململكة وسةل الطعن عليها  2.5

  القيم 3

 1ق .املجتمعيةيتقةل املااركة  3.1

 2ق .وسائل الحديثة لتكنولوجيا املعلومات يستعمل ال 3.2

 3ق يستخدم الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات 3.3

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 .تعر   مةدأ املاروعية  1

 6 .ضما ات مةدأ املاروعية 2

 6 الرفابة عن  أعمال اإلدارل 3

 6 بيان خصائص املناجعة اإلدار ة 4

 6 املناجعات التي يختص بها ديوان امل الم 5

 6 الاروط الاكلية لدعوى اإللغاء 6

 6 أوجه اإللغاء أمام ديوان امل الم 7

 3 الحكم باإللغاء أثار  8

 3 تنفيذ األحكام القضائية 9

 45 المجموع
 

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

 رفة و الفهمالمع 1.0

1.1 
و  ام امل الم في  داري اإل قضاء ال يص  ناأل وتار خ 

 في اململكة العربية السعودية اململكة

 املحاضرات

 التعلم الناط

 العص  الذهني

 ايمتحا ات التحر ر ة

 ايختةارات الافو ة

 املنافاات الافو ة

 و مبرراته . مةدأ املاروعيةيارح  1.2

 يحدد مةدأ ايجدواجية و  ام امل الم في الن ام ايس مي  1.3

1.4 

 يستعرض الن ام القضائي ايداري باململكة 

 املهارات 2.0

 يحلل مفهوم القضاء ايداري وناأته  2.1

 املحاضرات

 التعلم الناط

 العص  الذهني

 التحر ر ة ايمتحا ات

 تقار ر 

 مقايت وواجةات

 يقيم كيفية الرفابة عن  اعمال ايدارل وا واد تلك الرفابة  2.2

2.3 
ينافش   ام امل الم في الفقه ايس مي ودوائر 

 واختصاصات ديوان امل الم

 يقارن بين ا واد الدعاوي ايدار ة . 2.4

2.5 
يطةق فواعد تنفيذ ايحكام ايدار ة باململكة وسةل الطعن 

 عليها 

 القيم 3.0

3.1 

  .يتقةل املااركة املجتمعية

 املنافاات الجماعية

 الحوار

استراتيجيات التعلم 

 الناط

 التعليم التعاوني

 في الط ب إشممممممممممممرا 

 املممممممممممممممممممنممممممممممممممممممافامممممممممممممممممممممممممممممات

 .الجماعية

 

 

 

 .التحر ر ة ايمتحا ات

 عرض .شمممفو ة أسممم لة

 والقضممممممممممممممممايممممما الحمممممايت

 .للنقاش العملية

3.2. 

اسممممممممممممممممممممممممممممممممتمممممممممممممممممممممخمممممممممممممممممممممدام  املعلوماتيستخدم الوسائل الحديثة في تكنولوجيا 

المممممممممممتمممممممممممطمممممممممممةممممممممممميمممممممممممقمممممممممممات 

 والقضايا العملية

تممممممكمممممملمممممميمممممم  الممممممطمممممم ب 

المممفمممرديممممممة  بمممممماألعممممممممممال

 والجممممماعيممممة بامممممممممممكمممل

 وعمممممممن طمممممممر مممممممقدائمممممممم 

 اييميل ايلكتروني

المممممواجمممممةممممممات املممممم ممممم لممممميممممممة 

 والجماعيةالفردية 

ابمممممممممممحممممممممممما  المممممممممممطممممممممممم ب 

 الفردية و الجماعية
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 

3,3 

اسممممممممممممممممممممممممممممممممتمممممممممممممممممممممخمممممممممممممممممممممدام  يستخدم الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات

المممممممممممتمممممممممممطمممممممممممةممممممممممميمممممممممممقمممممممممممات 

 القضايا العمليةو 

تممممممكمممممملمممممميمممممم  الممممممطمممممم ب 

المممفمممرديممممممة  بمممممماألعممممممممممال

الجممممماعيممممة بامممممممممممكمممل و 

دائمممممممم وعمممممممن طمممممممر مممممممق 

 اييميل ايلكتروني
 

المممممواجمممممةممممممات املممممم ممممم لممممميممممممة 

 والجماعيةالفردية 

ابحا  الط ب 

 الجماعيةو الفردية 

 

 

 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %30 الحادي عار الفصني ايختةار 1

 %15 طوال الفصل الدراس ي واجةات -ابحا   2

 %5 طوال الفصل الدراس ي املااركة 3

 %50 السادس عار ايختةار نهائي 5

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

 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

ينتهج القسم السياسات الكفيلة بضمان تواجد اعضاء هي ة التدريز خ ل الساعات املكتبية املحددل   اما و ساعات 

ة هي ة التدريز املعلن أعضاءايرشاد ايكاديمي لكل عضو هي ة تدريز وفقا للمحدد و املعلن عن  موفع الكلية و جداول 

 للط ب بالاكل الذي يكفل إط د الجميع عن  تلك املواعيد

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

 فهممممممممممممممممممد بن عةد العء ء  رفابة القضاء عن  فممممممممممممممممممرارات اإلدارل  ويية اإللغاء أمام 

 2008امل الم السعودي   ديوان

 شمممممممممممفيق  الرفابة القضممممممممممممائية عن  أعمال اإلدارل في اململكة  معهد اإلدارل  عني

 2002 العامة

 المساندةالمراجع 

   وأسمممممممممممماليب الناممممممممممماطالقا ون اإلداري ووسممممممممممممائل  الةنا  مةادئمحمود عاط 

 1984 1 دار النهضة العربية  ط اإلداري 
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 اإللكترونيةالمصادر 

 السعودية.موفع وجارل العدل 

 السعودي. الاورىموفع مجلز 

  السعودية.موفع املكتةة الرفمية 

   ىأخر

 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:.  2

 متطلبات المقرر العناصر

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

ا 30 لعدد تتسع محاضرات فاعة  .طالة 

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

 القاعات الدراسية مجهءل بأجهءل عرض الةيا ات بسةورل ذكية

 باإل تر تايتصال  بوسائلالقاعات مجهءل  )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات

 

 ز. تقويم جودة المقرر:

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

 التقو م املقرر )غير مةاشر( استةا ة الط ب التعلمفاعلية طرق التدريز / مصادر 

 تقر ر املقرر الدراس ي )مةاشر( استاذ املقرر  فاعلية طرق تقييم الط ب

 فياس مخرجات التعلم )مةاشر( استاذ املقرر  مدى اكتساب الط ب ملخرجات التعلم

 تحصيل مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ()مثل. فاعلية التدريس، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى مجاالت التقويم 

 )الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى )يتم تحديدها(المقيمون 

 )مباشر وغير مباشر(طرق التقييم 

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 مجلس الكلية مجلس القسم جهة االعتماد

 14 13 رقم الجلسة

 1443 5 – 30 1443-5-24 الجلسةتاريخ 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قانون الشركات  المقرر:اسم 

 LAW426 المقرر:رمز 

 القانون البرنامج:

 قانون العلمي:القسم 

 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:

 

 

  



 
2 

 

 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... لعام للمقرر:وصف اال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... ر:. مخرجات التعلم للمقر3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 .................................................................................. اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:أنشطة  -هـ 

 6 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 6 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 6 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري *  إجباري ب.

  السادس يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

LAW 212  

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  التدريسيةعدد الساعات  الدراسة نمط م

 %100 3 املحاضرات التقليدية 1

   التعليم املدمج  2

   التعليم اإللكتروني  3

   التعليم عن بعد  4

   أخرى  5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

  معمل أو إستوديو 2

  دروس إضافية 3

  )تذكر(أخرى  4

 45 اإلجمالي 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

خضع يمكــــــن ال الـ مــــــن معرفة أوناا شاكوت ال رالات من خ ا طعرب  ال الـ ـالقواعــــــد القاكوكية ال   ت هــــــذا املقرر 

ة ، كما اكه التفرشة ـينها واألوناا ال   تخضع لها الل شــركلها ال ــرالات من خــ ا معرفــة أكواع ال رالات املختلفة وكيفية 

اكه  يمكن ال الـ مــن معرفة اإلجراءات ال زمة لتأسيس ال رالات املختلفة مما يكســبه ال ابع العملي عند التخرج ، كما

ـــــــــــــدر  عل  تحليل ـــــــــــــرالات و ع يه القـ ـــــــــــــن معرفة كيفية ول املنازعات املتعلقة ـال ـ النصــــــــــــــو  القاكوكية  يمكن ال الـ مـ

 املتعلقــة ـال ــرالات وكيفيــة صياغــة القواعد ال   تتعلق ـإدارتها
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 يعرف ال الـ طبيعة النظاا القاكوني لل رالات 

 ال رالاتال الـ أكواع  يبيت 



 
4 

  األشخا  شرالاتاألمواا و  ل رالات نييقيم ال الـ النظاا القاكو 

 اسباب اكقضاء ال رالات واكدماجها. يوضح 
 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1.0

 1ع  يستعرض النظاا القاكوني لل ركة 1.1

  2ع  يذكر كتائج اكتساب ال ركة  للشخصية املعنوبة 1.2

 3ع  ي رح أكواع ال رالات 1,3

 األمواا واالشخا  شرالاتشواعد  يسترجع 1,4

  المهارات 2.0

 1م  ال ركةيعرض كظربة  2.1

 2م  يناشش كتائج اكتساب الشخصية املعنوبة 2.2

 يحلل النظاا القاكوني لل رالات 2.3

وشرالات األمواااألشخا   شرالات ـيتيقارت  2.4  3م  

لل رالاتاألوناا القاكوكية يميز ـيت  2,5  
  القيم 3.0

 1ق يتقبل امل اركة املجتمعية  3.1

 2ق ي ارك مجموعات العمل في ووار 3.2

 3ق يستخدا الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات 3,3

 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 9 للشخصية املعنوبة  ركةاكتساب ال   ركة /كظربة ال 1

 9 األشخا الات ر ش 2

 9 املحاصة شركةالتوصية البسي ة /  شركةكة التضامن / ر ش 3

 9 املساهمة شركةالات األمواا / ر ش 4

5 
ذات املســــــــــ ولية  ال ــــــــــرالاتالتوصــــــــــية ـاألســــــــــهم /  شــــــــــركةذات ال بيعة املختل ة /  ال ــــــــــرالات

 املحدود 

9 

 45 المجموع
 

 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 املعرفة والفهم 1.0

 التحربربة االمتحاكات   املحاضرات يستعرض النظاا القاكوني لل ركة 1.1
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 التعلم الن ط يذكر كتائج اكتساب ال ركة  للشخصية املعنوبة 1.2

 العص  الذهن 

  شفوبة أس لة

 ي رح أكواع ال رالات 1,3 إجاـات شصير أس لة ذات 

 األمواا واالشخا  شرالاتشواعد  يسترجع 1,4

 املهارات 2.0

 املناش ات الجماعية  ال ركةيعرض كظربة  2.1

 املحاضرات

 طعليم فعاا

 دراسة والة
 

 التحربربة االمتحاكات

 تقاربر 

 مقاالت وواجبات

 يناشش كتائج اكتساب الشخصية املعنوبة 2.2

 يحلل النظاا القاكوني لل رالات 2.3

 وشرالات األمواااألشخا   شرالات ـيتيقارت  2.4
 لل رالاتاألوناا القاكوكية يميز ـيت  2,5
 القيم 3.0

 المناقشات الجماعية يتقبل امل اركة املجتمعية  3.1

 الحوار

 استراتيجيات التعلم النشط

 التعليم التعاوني

 المناقشات في الطالب إشراك

 .الجماعية

 

تـــقـــوبـــم الـــواجـــبــــــات وأورا  

العمل الفردية وامل ـــــــــــتركة 

ــــيـــت مـــجـــمـــوعــــــات الـــعـــمـــــل 

 ال  ـية

 املكتبة
 

 املناش ات البحوث والمشاريع ي ارك مجموعات العمل في ووار 3.2

تكنولوجيــــا يســـــــــــتخــــدا الوســـــــــــــــائــــل الحــــديثــــة في  3,3

 املعلومات

استتتخدام التطبيقات والقيتتايا 

 العملية

تتتكتتلتتيتتف التتطتتالب بتتتاألعتتمتتتال 

الفردية والجماعية بشكل دائم 

وعتتتتن طتتتتريتتتتق االيتتتتمتتتتيتتتتل 

 االلكتروني

 

عــــرض شـــــــــــــــفــــو  وكــــتــــــا ــــي 

لــــــاعــــــمــــــاا املــــــنــــــلــــــ   ــــــهــــــا 

 ال  ب

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30 الحاد  ع ر الفصلي االختبار 1

 %15 طواا الفصل الدراس   واجبات -اـحاث  2

 %5 طواا الفصل الدراس   امل اركة 3

 %50 السادس ع ر االختبار نهائي 4

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

ينتهج القسم السياسات الكفيلة ـضمات تواجد اعضاء هي ة التدر س خ ا الساعات املكتبية املحدد  كظاما و ساعات 

ة هي ة التدر س املعلن ءاالرشاد االالاديم  لنل عضو هي ة تدر س وفقا للمحدد و املعلن عل  موشع النلية و جداوا اعضا

 لل  ب ـال نل الذ  يكفل إط ع الجميع عل  تلك املواعيد

 



 
6 

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

 للمقرر المرجع الرئيس
 دار  -د.فوز  محمد ســــــــامي –)االوناا العامة والخاصــــــــة(  ال ــــــــرالات التجاربة

 .1999 -عمات  –الثقافة للن ر والتوز ع 

 المساندةالمراجع 

   1996، ال بعة الرابعة،وســـــــــــن الج رمحمد  الســـــــــــعود ،القاكوت التجار ،

 م بعة ال قر ، الرباض، السعودية.

 – 2000-االسكندربة  لتجاربة،اال رالات  –العربن   فربد د. محمد. 

 

 اإللكترونيةالمصادر 

اشع القاكوكية املتخصـــــــــــصـــــــــــة في مجاا شاكوت   يتم ارشـــــــــــاد ال الـ للمو
 
ال ـــــــــــرالات وفقا

للنظاا الســعود  عل  ال ــبكة العنكبوتية ل ســتعاكة  ها في فهم واســتيعاب واســتكماا 

 مت لبات املاد .

 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

ا 30 لعدد تتسع محاضرات شاعة  .طالب 

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

 القاعات الدراسية مجهز  ـأجهز  عرض البياكات بسبور  ذكية

 ل االتصاا ـاإلكتركتائالقاعات مجهز  ـوس تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم التقويممجاالت 

 استباكة التقوبم املقرر )غير مباشر( ال  ب فاعلية طر  التدر س / مصادر التعلم

 تقربر املقرر الدراس   )مباشر( استاذ املقرر  فاعلية طر  تقييم ال  ب

 شياس مخرجات التعلم )مباشر( استاذ املقرر  مدى اكتساب ال  ب ملخرجات التعلم

 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 الكلية مجلس القسم جهة االعتماد

 14 13 رقم الجلسة

 1443 5 – 30 1443-5-24 تاريخ الجلسة
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

LAW:313 .)القانون الجزائي العام( 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 ال توجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 3 املحاضرات التقليدية 1

   التعليم املدمج  2

   التعليم اإللكتروني  3

   التعليم عن بعد  4

   أخرى  5

 

 )على مستوى الفصل الدراسي(االتصال . ساعات 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

  معمل أو إستوديو 2

  إضافيةدروس  3

  أخرى )تذكر( 4

 45 اإلجمالي 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

يتناول هذا املقرر التعريف بالقانون الجزائي الخاص من خالل بيان ماهية اشكال الجرائم الخاصة مثل جرائم الحدود 

 عن بيان جريمة الرشااااااااااوال من خالل ا كام ا وعقو   ا والجالائم امل حة   ا ب كذل  
و
وجرائم القصاااااااااااص والديات ب فنااااااااااال

ااا ااا جرائم تزوير املحررات و   ااا ب وجرائم تزوير اتختااال والعالمااات ب بيااان جرائم التيييف والتيوير والجرائم املتعلقاا   اركا

ع وصورها ب جرائم اختالس اتموال العامة ب جرائم املخدرات املعلوماتية و الشي  و الظروف املشددال او املخففة وموان

 عن بيان سياسة لتجريم والتعزير وسياسة العقاب التعزيري 
و
 .العقاب لكل جريمة ب فنال

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 يعرف الطالب اتنظمة التعزيرية باململكة العر ية السعودية  -

 يحدد الطال منمون ومف ول جرائم النقد واملال العال  -

 يحلل الطالب اتنظمة التعزيرية باململكة  -
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 يعدد الطالب انواع جرائم اتختالس في النظال السعودي  -

 يقارن الطالب جرائم الشي  في اتنظمة القانونية  -

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

 1ع يعرف اتنظمة التعزيرية في النظال الجزائي السعودي  1.1

 2ع يحدد اركان جريمة الرشوال وم حقات ا وانواع ا 1.2

 .يوضح جرائم النقد و املال العال 1.3

 3ع يذكر طبيعة جرائم التيوير وما يرتبط   ا من صور مجرمة . 1.4

 يسرد جرائم الشي  . 1.5

  المهارات 2

 1م النقد واملال العال باململكة العر ية السعودية .يناقش جرائم  2.1

 2م الجزائي السعودي .يميي بين جرائم اتختالس بانواع ا بالنظال  2.2

 3م يحلل اتنظمة التعزيرية باململكة . 2.3

  القيم 3

يتكيف على العمل ساااوال الفردي او الجمامي من خالل مجموعات العمل املشاااتركة لتنمية تحمل  3.1

 املسؤولية .

 1ق

3.2 . 
و
 2ق يتواصل مع اعنال هيئة التدريس والطالب لتطوير انفس م وم ارات م ذاتيا

 3ق يستخدل الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات 3.3

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
اقساااااااااااااال وممييات  أقسااااااااااااااماا  مع بيااان أهاادافاا  وطبيعااة قواعااد ب و التعريف بااالنظااال الجنااائي و

 .القانون الجزائي الخاصب وأنواع الجرائم في الشريعة اإلسالمية
6 

 6 .الرشوال واستغالل النفوذ جريمة 2

 6 .الجرائم امل حقة بالرشوال 3

 6 .ات كال العامة اإلجرائية واملوضوعية لجرائم الرشوال والجرائم امل حقة   ا 4

 9 والجرائم املرتبطة   اب واأل كال العامة املوضوعية واإلجرائية ل ا. جرائم التيييف والتيوير  5

 6 .العالجرائم العدوان على املال  6

 6 .جرائم اتخالل بالثقة في الشي  7

 45 المجموع
 

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

 

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 رفة و الفهمالمع 1.0
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 املحاضرات يعرف اتنظمة التعزيرية في النظال الجزائي السعودي  1.1

 التعلم النشط

 العصف الذهني

 اتمتحانات  

 التحريرية

  شفوية أسئلة

أسئلة ذات إجابات 

 قصيرال

 يحدد اركان جريمة الرشوال وم حقات ا وانواع ا 1.2

 .يوضح جرائم النقد و املال العال 1.3

 التيوير وما يرتبط   ا من صور مجرمة .يذكر طبيعة جرائم  1.4

1.5 

 يسرد جرائم الشي  .

 المهارات 2.0

2.1 
يااناااااااقااش جاارائاام الاانااقااااااد واملااااااال الااعااااااال باااااااملااماالااكااااااة الااعاار اايااااااة 

 السعودية .

 املناقشات الجماعية 

 املحاضرات

 تعليم فعال

 دراسة  الة
 

 التحريرية اتمتحانات

 تقارير 

 مقاتت وواجبات
2.2 

جاارائاام اتخااتااالس بااااااانااواعاا ااااااا بااااااالاانااظااااااال الااجاازائااي يااماايااي بااياان 

 السعودي .

2.3 
 يحلل اتنظمة التعزيرية باململكة .

 القيم 3.0

3.1 

يتكيف على العماااااال ساااااااااااوال الفردي او الجمااااااامي من خالل 

 مجموعات العمل املشتركة لتنمية تحمل املسؤولية .

 الحوار

استراتيجيات التعلم 

 النشط

 التعليم التعاوني

 في الطالب راكإشاااااااااااا

 املااااااااااااااااااناااااااااااااااااااقشاااااااااااااااااااااااااااااات

 .الجماعية

 

تاااااااقاااااااويااااااام الاااااااواجاااااااباااااااات 

وأوراق العمااال الفردياااة 

واملشااااااااااااااااااااتاااااااااركاااااااااة بااااااااايااااااااان 

مااااجاااامااااوعااااااات الااااعااااماااااال 

 الطالبية

 املكتبة
. 

3.2 

يتواصال مع اعناال هيئة التدريس والطالب لتطوير انفسا م 

. 
و
 وم ارات م ذاتيا

اسااااااااااااااااااااااااااااااااتاااااااااااااااااااااخااااااااااااااااااااادال 

الااااااااتااااااااطااااااااباااااااايااااااااقااااااااات و 

 القنايا العملية

تااااااكاااااالاااااايااااااف الااااااطااااااالب 

الفرديااااة و باااااتعمااااال 

الجماااااااعيااااااة بشاااااااااااكااااال 

دائاااااام و عاااااان طاااااارياااااا  

 اتيميل اتلكتروني
 

عرض شااااااااااافوي وكتااا ي 

لاامعاامااااااال املااكاالااف  اا ااااااا 

 الطالب
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.3 

 يستخدل الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات

 املناقشات البحوث والمشاريع

 

 

 

 
 الطلبة  تقييم أنشطة. 

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %30 الحادي عشر الفصلي اتختبار 1

 %15 طوال الفصل الدراس ي واجبات -ابحاث  2

 %5 طوال الفصل الدراس ي املشاركة 3

 %50 السادس عشر اتختبار ا ائي 5

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

 
 

 

 

 اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:أنشطة  -هـ 

ينتهج القسم السياسات الكفيلة بنمان تواجد اعنال هيئة التدريس خالل الساعات املكتبية املحددال نظاما و ساعات 

ة اترشاد اتكاديمي لكل عنو هيئة تدريس وفقا للمحدد و املعلن على موقع الكلية و جداول اعنائ هيئة التدريس املعلن

 لشكل الذي يكفل إطالع الجميع على تل  املواعيدللطالب با

 
 

 

 

 

 

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

 للمقرر المرجع الرئيس
  جرائم التعزير املنظمة في اململكة العر ية الساااااااااااعوديةب دهللا فتوا عبد   الشااااااااااااذ ي

 هاا.1437إصدار جامعة املل  سعودب الرياضب 

 المساندةالمراجع 
 مع د اإلدارال ب دهللا أسااااااااااامة محمد  جب نور ب جريمة الرشااااااااااوال في النظال السااااااااااعودي

 هاا1417بالعامة للبحوث

 اإللكترونيةالمصادر 

 املوقع اإللكتروني ل يئة الخبرال بمجلس الوزرال في اململكة العر ية السعودية. 

 املوقع اإللكتروني ملجلس الشورى في اململكة العر ية السعودية. 

   العال في اململكة العر ية السعودية واتدعالاملوقع اتلكتروني ل يئة التحقي. 

 .املوقع اتلكتروني لوزارال العدل 
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  ىأخر

  زيارات املحاكم والسجون. 

 القيال بمحاكمات صورية. 

 .دعوال قناال ومحققين ومدعين عامين إللقال محاضرات على طالب املادال 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

ا 30 لعدد تتسع محاضرات قاعة  .طالبو

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

 بسبورال ذكيةالقاعات الدراسية مج زال بأج زال عرض البيانات 

 ئل اتتصال باتنترنتاالقاعات مج زال بوس )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات

 

 ز. تقويم جودة المقرر:

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

 استبانة التقويم املقرر )غير مباشر( الطالب فاعلية طرق التدريس هللا مصادر التعلم

 تقرير املقرر الدراس ي )مباشر( املقرر استاذ  فاعلية طرق تقييم الطالب

 قياس مخرجات التعلم )مباشر( استاذ املقرر  مدى اكتساب الطالب ملخرجات التعلم

 )مثل. فاعلية التدريس، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(مجاالت التقويم 

 التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى )يتم تحديدها()الطلبة، أعضاء هيئة المقيمون 

 )مباشر وغير مباشر(طرق التقييم 

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 مجلس الكلية مجلس القسم جهة االعتماد

 14 13 رقم الجلسة

 1443 5 – 30 1443-5-24 تاريخ الجلسة

 

 

 


