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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
السادس
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
مبادئ قانون 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:

يتناول هذا املقررالتعريف بماهية نظام التامينات االجتماعية وذلك من خالل بيان تعريف قانون التامينات االجتماعية
م
واطراف العالقةة التةاميةيةة وفرول التةامينةات االجتمةاعيةة واقحقوا التةاميةيةة فعة ة ة ةةال عن بيةان النظةام القةانوني واال ةام
التي تنظم التامينات االجتماعية .

 .2الهدف الرئيس للمقرر

م
م
م
 يعرف الطالب نظام التامينات االجتماعية نشأة وتعريفا ومصادرا يذكرالطالب النطاا االلزامي والنطاا االختياري لنظام التامينات االجتماعية يحدد الطالب مختلف فرول نظام التامينات ( اصابات العمل – االمراض املهنية ) -يعدد الطالب مختلف فرول املعاشات ( العجزغيراملنهي – الوفاة والشيخوخة )

3

 يناقش الطالب اقحقوا التاميةية املقرره يحسب الطالب اقحقوا املستحقة للمشتركين في النظام .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1

المعرفة والفهم
ع1

يستعرض نظام التامين االجتماعي
 1.2يحدد النطاا الزماني وامل اني لنظام التامينات االجتماعية
 1.3يشرح انظمة التامين االجتماعي ( اصابات العمل – االمراض املهنية )
 1.4يوضح النظام القانوني لفرول املعاشات (العجزغيراملنهي – الوفاة والشيخوخة )
 1.5يعدد اقحقوا التاميةية املقرره
 1.6يصف ساب اقحقوا التاميةية املستحقه للمستفيدين
2
2.1
2.2
2.3

ع2
ع3

المهارات
م1

يحلل نظام التامين االجتماعي
يناقش النطاا الزماني وامل اني لنظام التامينات االجتماعية
يقارن انظمة التامين االجتماعي ( اصابات العمل – االمراض املهنية )

م2
م3

 2.4يميزالنظام القانوني ملختلف فرول املعاشات
3
3.1
3.2
3.3

القيم

ا1
ا2

يتقبل املشاركة املجتمعية.
يستخدم الوسائل اقحديثة في تكنولوجيا املعلومات
يستخدم الوسائل اقحديثة في تكنولوجيا املعلومات

ق3

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

1
2
3
4
5
6

ساعات االتصال

ماهية مصادرقواعد قانون التأمينات االجتماعية
مقارنة نظام التأمينات االجتماعية باألنظمة اقخاصة بالتأمينات التجارية وغيرها
نطاا تطبيق نظام التأمينات االجتماعية
قوا والتزامات العامل املؤمن علية
إصابات العمل والتعويض عنها
اقجهات القعائية املختصة بنظراملنازعات الناشئة عن تطبيق نظام التأمينات االجتماعية

9
6
6
6
9
9
45

المجموع

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

4

مخرجات التعلم
المعارف

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

الرمز

مخرجات التعلم

1.1

املحاضرات
يستعرض نظام التامين االجتماعي
يحدد النطاا الزماني وامل اني لنظام التامينات االجتماعية التعلم الةشط
يشة ة ة ةةرح انظم ةةة الت ةةامين االجتم ةةاعي ( اصة ة ة ة ةةاب ةةات العم ةةل – العصف الذهني
االمراض املهنية )
يوضة ةةح النظام القانوني لفرول املعاشة ةةات (العجزغيراملنهي
– الوفاة والشيخوخة )
يعدد اقحقوا التاميةية املقرره
يصف ساب اقحقوا التاميةية املستحقه للمستفيدين

1.2
1.3
1.4
1.5

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

االم ة ة ة ة ةت ة ة ة ة ةح ة ة ة ة ةةان ة ة ة ة ةةات
التحريرية
أسئلة شفوية
أسئلة ذات إجابات
قصيرة

1.6
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
3.0

المهارات

يحلل نظام التامين االجتماعي
يةنة ةةاقةةش الةنةطة ةةاا الةةزمة ةةانةةي واملة ة ةةانةةي لةنةظة ةةام الةتة ةةامةيةنة ةةات
املناقشات اقجماعية
االجتماعية
اسة ة ة ةةتراتيجيات التعلم
يق ةةارن انظم ةةة الت ةةامين االجتم ةةاعي ( اصة ة ة ة ةةاب ةةات العم ةةل –
الةشط
االمراض املهنية )
يميزالنظام القانوني ملختلف فرول املعاشات
القيم

يتقبل املشاركة املجتمعية.

3.1

يستخدم الوسائل اقحديثة في تكنولوجيا املعلومات

3.2

3.3

5

الت ليف بة ةةالواجبة ةةات
املنزلية
التشةةجيع ع م مناقشةةة
القعايا العملية

يستخدم الوسائل اقحديثة في تكنولوجيا املعلومات

تة ة ةق ة ةةوي ة ةةم ال ة ةةواجة ة ةب ة ةةات
املناقشات اقجماعية
وأوراا العمةةل الفرديةةة
اقحوار
واملشة ة ة ة ة ة ةت ة ة ةةرك ة ة ةةة ب ة ة ةية ة ةةن
اسة ة ة ةةتراتيجيات التعلم
مة ةجة ةم ةةوعة ةةات الة ةعة ةمة ةةل
الةشط
الطالبية
التعليم التعاوني .
املكتبة
اسة ة ةةتخدام التطبيقات
و القعايا العملية
ت ة ة ة ة ة ةل ة ة ةية ة ةةف ال ة ة ةطة ة ةةالب
عرض شفوي وكتابي
بة ةةاالع ةمة ةةال ال ةفةةردية ةةة و
لألعمال امل لف بها
اقجماعية بشة ة ة ل دائم
الطالب
و عةةن طةةريةةق االي ةم ةية ةةل
االلكتروني
الة ةةواجة ةبة ةةات املة ةنة ةةزلة ةية ةةة
الفردية و اقجماعية

الرمز

استراتيجيات التدريس

مخرجات التعلم

طرق التقييم

ابحاث الطالب
الفردية واقجماعية

 .2أنشطة تقييم الطلبة
أنشطة التقييم

م
1
2
3
4

االختبار الفص ي
ابحاث  -واجبات
املشاركة
االختبارنهائي

توقيت التقييم
(باألسبوع)

اقحادي 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:
يةتهج القسم السياسات الكفيلة بعمان تواجد اععاء هيئة التدريس خالل الساعات املكتبية املحددة نظاما و ساعات
االرشاد االكاديمي ل ل ععو هيئة تدريس وفقا للمحدد و املعلن ع م موقع ال لية و جداول اععائ هيئة التدريس املعلنة
للطالب بالش ل الذي يكفل إطالل اقجميع ع م تلك املواعيد
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات االجتماعية في اململكة العربية السعودية
الكتاب األول ،نظام العمل السة ة ة ةةعودي اقجديد .د .السة ة ة ةةيد عيد نايل .الناشة ة ة ةةر مكتبة
الرشد1435 ،
التأمينات االجتماعية ريف اململكة العربية الس ة ة ةةعودية د محمد فاروا الباش ة ة ةةا معهد
االدارة العامة د ط  1410 1ه
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)

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

قاعة محاضرات تتسع لعدد  30م
طالبا.
القاعات الدراسية مجهزة بأجهزة عرض البيانات بسبورة ذكية

العناصر
تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

متطلبات المقرر

القاعات مجهزة بوسائل االتصال باالنترنت

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

فاعلية طرا التدريس مصادر
التعلم
فاعلية طرا تقييم الطالب
مدى اكتساب الطالب ملخرجات
التعلم

المقيمون

طرق التقييم

الطالب

إستبانة التقويم املقرر(غيرمباشر)

استاذ املقرر

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:

اسم المقرر :القانون الدولي الخاص

رمز المقرر:

رمز المقررLAW320 :

البرنامج:

بكالوريوس القانون

القسم العلمي:

القانون

الكلية:

العلوم والدراسات االنسانية  /الغاط

المؤسسة:

جامعة المجمعة

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3 ........................................................................................................ :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4 ............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ..................................................................................................................... :
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 .1قائمة مصادر التعلم6 ....................................................................................................................... :
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة7 .......................................................................................................... :
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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
السادس
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
LAW 100

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال

 .6نمط الدراسة

(اختر كل ما ينطبق)

م
1
2
3
4
5

نمط الدراسة

املحاضرات التقليدية
التعليم املدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط

محاضرات
معمل أو استوديو
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 بالقانون الدولي الخاص ،أسس اكت س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الا س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية وفقدها واستردادها ي الن ا
الس ـ ـ ــعودش ،مرك اطب ـ ـ ــراص الاأليعية وا عتألاري ـ ـ ــة اط ن ية ،الن رية العام ـ ـ ــة لتن ـ ـ ــاـ القواني ـ ـ ــن ،ا خت ـ ـ ــاص
القضائي الدولي ،التنفيذ الدولي لألحكا واطوامــراط ن يــة ي اململكــة العربية السعودش

 .2الهدف الرئيس للمقرر

-

يعرف الاالب م الحــات القانــون الدولــي الخاص وموضوعاته اطساسية.
ياألق الاالب آليات اســت ألاط اطحكا القانونية وتاأليقها على العالقات الخاصة الدولية
التدريــب علــى ن ــا ا ستشــارات القانونية
يوضح املألادئ الحاكمة لتناـ القوانين
يشرح بروط تنفيذ اطحكا اط ن ية
يحدد الاالب قواعد التكييف واإلحالة
يناقش الاالب موانع تاأليق القانون اط نبي
يشرح الاالب قواعد اإلسناد ي اطحوال الشخ ية والعي ية
ي ف الاالب أحكا ن ا الا سية السعودش

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

 1.0املعرفة والفهم
 1.1يستعرض طأليعة قواعد القانون الدولي الخاص
 1.2يذكرالن رية العامة ي تناـ القوانين
 1.3يوضح كيفية تحديد القانون الوا ب التاأليق وموانع تاأليق القوانين اط ن ية
 1.4يستر ع قواعد ا خت اص القضائي الدولي وتنفيذ اطحكا اط ن ية
 2.0املهارات
 2.1يناقش طرق تحديد القانون الوا ب التاأليق وموانع تاأليق القانون اط نبي
 2.2يحلل قواعد التكييف واإلحالة
 2.3يقارن بين قواعد اإلسناد (شخ ية ،عي ية) ي الن م القانونية املختلفة
 2.4ياألق قواعد ا خت اص القضائي الدولي وتنفيذ اطحكا اط ن ية
 2.5يسترد قواعد وأحكا ن ا الا سية باململكة العربية السعودية
3
3.1
3.2
3.3

4

القيم
يتقألل املشاركة املاتمعية
يشارك مجموعات العمل ي حوار
يسترد الوسائل الحديثة ي تكنولو يا املعلومات

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

ع1
ع2
ع3

م1
م2
م3

ق1
ق2
ق3

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

1
2
3
4
5
6
7
8

ساعات االتصال

تعريف القانون الدولي _ امل ادر والخ ائص  /وظيفته  /طأليعة موضوعاته
اسس اكتساد الا سية وفقدها واستردادها ي الن ا السعودش
عبء اثألات الا سية والاهة املخت ة بالف ل ي مناـعاتها
مرك ا شخاص ا عتألارية والاأليعية ا ن ية
الن رية العامة للتناـ الدولي بين القوانين
قواعد اإلسناد ي حا ت التناـ
ا خت اص القضائي الدولي باملناـعات الخاصة الدولية
ا عتراف والتنفيذ الدولي لألحكا واطوامراط ن ية باململكة العربية السعودية

3
6
6
6
6
6
6
6
45

المجموع

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

المعرفة والفهم

1.1

يستعرض طأليعة قواعد القانون الدولي الخاص املحاضرات
التعلم ال شط
يذكرالن رية العامة ي تناـ القوانين
يوضـ ـ ـ ــح كيفية تحديد القانون الوا ب التاأليق الع ف الذهني
وموانع تاأليق القوانين اط ن ية
يس ـ ـ ــتر ع قواعد ا خت ـ ـ ــاص القض ـ ـ ــائي الدولي
وتنفيذ اطحكا اط ن ية

2.0

المهارات

1.2
1.3
1.4

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.0

3.1

5

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

ين ــاقش طرق تح ــديــد الق ــانون الوا ــب التاأليق املناقشات الاماعية
املحاضرات
وموانع تاأليق القانون اط نبي
تعليم فعال
يحلل قواعد التكييف واإلحالة
يقارن بين قواعد اإلس ــناد (ش ــخ ــية ،عي ية) ي دراسة حالة
الن م القانونية املختلفة
ياألق قواع ــد ا خت ـ ـ ـ ـ ــاص القض ـ ـ ـ ـ ــائي ال ــدولي
وتنفيذ اطحكا اط ن ية
يســترد قواعد وأحكا ن ا الا ســية باململكة
العربية السعودية

ا متحانات التحريرية
أسئلة بفوية
أسئلة ذات إ ابات ق يرة

ا متحانات التحريرية
تقارير
مقا ت ووا ألات

القيم

يتقألل املشاركة املاتمعية

المناقشات الجماعية
الحوار
استراتيجيات التعلم النشط

تـ ـقـ ــويـ ــم الـ ــوا ـ ـألـ ــات وأوراق
العم ــل الفردي ــة واملشـ ـ ـ ــترك ــة

الرمز

3.2

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس
التعليم التعاوني
إشراك الطالب في المناقشات
الجماعية.

طرق التقييم

بـ ـي ــن مـ ـجـ ـم ــوعـ ــات الـ ـعـ ـمـ ــل
الاالبية
املكتألة

املناقشات
يشارك مجموعات العمل ي حوار
البحوث والمشاريع
يسـ ـ ـ ــتر ــد الوسـ ـ ـ ـ ــائ ــل الح ــديث ــة ي تكنولو ي ــا استتتخدام التطبيقات والقيتتايا ع ـ ــرض بـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ــوش وك ـ ـت ـ ــا ـ ــي
العملية
تتتكتتلتتيتتف التتطتتالب بتتتاألعتتمتتتال لألعمال املكلف بها الاالد
املعلومات

…

الفردية والجماعية بشكل دائم
وعتتتتن طتتتتريتتتتق االيتتتتمتتتتيتتتتل
االلكتروني

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4

أنشطة التقييم

ا ختألار الف لي
ابحاث  -وا ألات
املشاركة
ا ختألارنهائي

توقيت التقييم
(باألسبوع)

الحادش عشر
طوال الف ل الدراس ي
طوال 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:
يتم الدعم عن طريق السـ ـ ـ ــاعات املكت ية املحددة وسـ ـ ـ ــاعات اإلربـ ـ ـ ــاد اطكاديمي وفقا للمحدد واملعلن على موقع الكلية
و داول اعضــاء هيئة التدراس املعلنة للاالد بالشــكل الذش يكفل إطال الاميع على تلع املواعيد تشــايع ا ســتردا
املتزايد للمرا ع الفقهية ال تش ــايع ا س ــتردا الدائم للمواد واملرا ع املاروحة على موقع املكتألة الرقمية الس ــعودية
م شورة على بألكة املعلومات الدولية

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

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

6

القانون الدولي الخاص السـ ـ ـ ــعودش _ د أحمد عألد الكريم سـ ـ ـ ــالمة _ امعة

امللع سعود _ ط  1413 _ 1هـ
القــانون الــدولي الخــاص _ د ابراهيم أحمــد ابراهيم _ دار الرهض ـ ـ ـ ــة العربيــة _

2001
القانون الدولي الخاص للملكة العربية السـ ـ ـ ــعودية _ محمد السـ ـ ـ ــيد عرفة _

الرياض داراملؤيد _ 2000

المصادر اإللكترونية

موقع وـارة العدل السعودية.
موقع مجلس الشورى السعودش.
موقع املكتألة 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 ً 30
طالألا.
القاعات الدراسية مجه ة بأ ه ة عرض الأليانات بسألورة ذكية
القاعات مجه ة بوسائل ا ت ال باإلنترنت

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية طرق التدراس  /م ادرالتعلم
فاعلية طرق تقييم الاالد
مدى اكتساد الاالد ملخر ات التعلم

الاالد
استاذ املقرر
استاذ املقرر

طرق التقييم

استألانة التقويم املقرر(غيرمألابر)
تقريراملقررالدراس ي (مألابر)
قياس مرر ات التعلم (مألابر)

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:

القضاء اإلداري

رمز المقرر:

Law 328

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 ................................................................................................................... :
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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 المطلوبة7 .......................................................................................................... :
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
الثامن
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
القانون اإلداري LAW 227 2

 .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:

يتناول هذا املقرربيان مضم م م مممون مةدأ املام م م ممروعية و ا واد الرفابة عن اعمال ايدارل فضم م م م عن بيان ر ة الضم م م ممرورل
واعمال الس مميادل واس ممز ايجدواجية كذلك بيان دور ام امل الم في ايس م م من خ ل التعر باملناجعة ايدار ة وبيان
معياراملناجعة ايدار ة واختصاصات ديوان امل الم من خ ل ا واد الدعاوى ايدار ة التي اختص الديوان بن رها فض
عن دعوى ايلغاء من خ ل الاروط املوضوعية كذلك احكام املسؤولية ايدار ة وتنفيذ ايحكام الصادرل ضد ايدارل.
 .2الهدف الرئيس للمقرر

 يعرف الطالب القضاء ايداري من حيث الناأل واملضمون يةين الطالب مةدأ املاروعية ومبرراته يارح الطالب ام امل الم في الن ام ايس مي والقضاء ايداري باململكة3

 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

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعرفة والفهم

يص ناأل وتار خ القضاء اإلداري و ام امل الم في اململكة في اململكة العربية السعودية
يارح مةدأ املاروعية و مبرراته .
يحدد مةدأ ايجدواجية و ام امل الم في الن ام ايس مي
يستعرض الن ام القضائي ايداري باململكة

ع1
ع2
ع3

المهارات

يحلل مفهوم القضاء ايداري وناأته

م1

 2.2يقيم كيفية الرفابة عن اعمال ايدارل و ا واد تلك الرفابة
 2.3ينافش ام امل الم في الفقه ايس مي ودو ائرواختصاصات ديوان امل الم
 2.4يقارن بين ا واد الدعاوي ايدار ة .

م2
م3

 2.5يطةق فواعد تنفيذ ايحكام ايدار ة باململكة وسةل الطعن عليها
3
3.1
3.2
3.3

القيم

يتقةل املااركة املجتمعية.
يستعمل الوسائل الحديثة لتكنولوجيا املعلومات .
يستخدم الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات

ق1
ق2
ق3

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9

تعر مةدأ املاروعية.
ضما ات مةدأ املاروعية.
الرفابة عن أعمال اإلدارل
بيان خصائص املناجعة اإلدار ة
املناجعات التي يختص بها ديوان امل الم
الاروط الاكلية لدعوى اإللغاء
أوجه اإللغاء أمام ديوان امل الم
أثارالحكم باإللغاء
تنفيذ األحكام القضائية

3
6
6
6
6
6
6
3
3
المجموع

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

4

ساعات االتصال

45

الرمز
1.0
1.1
1.2
1.3

مخرجات التعلم
المعرفة و الفهم

يص ناأل وتار خ القضاء اإلداري و ام امل الم في
اململكة في اململكة العربية السعودية
يارح مةدأ املاروعية و مبرراته .
يحدد مةدأ ايجدواجية و ام امل الم في الن ام ايس مي
يستعرض الن ام القضائي ايداري باململكة

استراتيجيات التدريس طرق التقييم

املحاضرات
التعلم الناط
العص الذهني

ايمتحا ات التحر ر ة
ايختةارات الافو ة
املنافاات الافو ة

1.4

2.0

املهارات
يحلل مفهوم القضاء ايداري وناأته
يقيم كيفية الرفابة عن اعمال ايدارل و ا واد تلك الرفابة
ينافش ام امل الم في الفقه ايس مي ودو ائر
واختصاصات ديوان امل الم
يقارن بين ا واد الدعاوي ايدار ة .
يطةق فواعد تنفيذ ايحكام ايدار ة باململكة وسةل الطعن
عليها

3.0

القيم

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

املحاضرات
التعلم الناط
العص الذهني

ايمتحا ات التحر ر ة
تقار ر
مقايت وواجةات

يتقةل املااركة املجتمعية.
املنافاات الجماعية
الحوار
استراتيجيات التعلم
الناط
التعليم التعاوني
إشم م م ممرا الط ب في
امل م م م م م من م م م م م ممافام م م م م م م م م ممات
الجماعية.

3.1

يستخدم الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات

.3.2

5

ايمتحا ات التحر ر ة.
أس م لة ش ممفو ة .عرض
الحم ممايت والقض م م م م ممايم مما
العملية للنقاش.

اسم م م م م م م م م م مت م م م م م م مخم م م م م م ممدام الم ممواجم مةم ممات املم م م م لم ميم ممة
الم م م متم م م مطم م م مةم م م ميم م م مقم م م ممات الفردية والجماعية
اب م م م محم م م مما ال م م م مط م م م م ب
والقضايا العملية
ت م مك م مل م مي م م ال م مط م م ب الفردية و الجماعية
بم مماألع ممم ممال ال مفممرديم ممة
والجم مماعي ممة بام م م مك ممل
دائ م ممم وع م ممن ط م ممر م ممق
اييميل ايلكتروني

الرمز

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس طرق التقييم

يستخدم الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات

اسم م م م م م م م م م مت م م م م م م مخم م م م م م ممدام الم ممواجم مةم ممات املم م م م لم ميم ممة
الم م م متم م م مطم م م مةم م م ميم م م مقم م م ممات الفردية والجماعية
ابحا الط ب
والقضايا العملية
ت م مك م مل م مي م م ال م مط م م ب الفردية والجماعية
بم مماألع ممم ممال ال مفممرديم ممة
والجم مماعي ممة بام م م مك ممل
دائ م ممم وع م ممن ط م ممر م ممق
اييميل ايلكتروني

3,3

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م

أنشطة التقييم

1

ايختةار الفصني
ابحا  -واجةات
املااركة
ايختةارنهائي

2
3
5

توقيت التقييم

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

الحادي عار
طوال الفصل الدراس ي
طوال الفصل الدراس ي
السادس عار

%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 بضمان تواجد اعضاء هي ة التدريز خ ل الساعات املكتبية املحددل اما و ساعات
ايرشاد ايكاديمي لكل عضو هي ة تدريز وفقا للمحدد و املعلن عن موفع الكلية و جداول أعضاء هي ة التدريز املعلنة
للط ب بالاكل الذي يكفل إط د الجميع عن تلك املواعيد
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

6

فه م م م م م ممد بن عةد العء ء رفابة القضاء عن ف م م م م م ممرارات اإلدارل ويية اإللغاء أمام

ديوان امل الم السعودي 2008
عني شم م م ممفيق الرفابة القضم م م ممائية عن أعمال اإلدارل في اململكة معهد اإلدارل

العامة 2002
محمود عاط الةنا مةادئ القا ون اإلداري ووسم م م ممائل وأسم م م مماليب النام م م مماط

اإلداري دارالنهضة العربية ط 1984 1

المصادر اإللكترونية

موفع وجارل العدل السعودية.
موفع مجلز الاورى السعودي.
موفع املكتةة الرفمية 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

فاعة محاضرات تتسع لعدد  30طالةا.
القاعات الدراسية مجهءل بأجهءل عرض الةيا ات بسةورل ذكية
القاعات مجهءل بوسائل ايتصال باإل تر ت

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

فاعلية طرق التدريز  /مصادرالتعلم
فاعلية طرق تقييم الط ب
مدى اكتساب الط ب ملخرجات التعلم

الط ب
استاذ املقرر
استاذ املقرر

استةا ة التقو م املقرر(غيرمةاشر)
تقر راملقررالدراس ي (مةاشر)
فياس مخرجات التعلم (مةاشر)

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:

قانون الشركات

رمز المقرر:

LAW426

البرنامج:

القانون

القسم العلمي:

قانون

الكلية:

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية

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 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي5 .................................................................................. :
و – مصادر التعلم والمرافق6 ........................................................................................................ :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ....................................................................................................................... :
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 .......................................................................................................... :
ز .تقويم جودة المقرر6 ................................................................................................................ :
ح .اعتماد التوصيف 6 ...................................................................................................................

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 السادس
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)

LAW 212
 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

 .6نمط الدراسة

(إن وجدت)

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة

م

عدد الساعات التدريسية
3

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:

ه ـ ــذا املقرر يمك ـ ــن ال الـ م ـ ــن معرفة أوناا شاكوت ال رالات من خ ا طعرب ال الـ ـالقواع ـ ــد القاكوكية ال تخضع
لها ال ـرالات من خ ـ ا معرفــة أكواع ال رالات املختلفة وكيفية التفرشة ـينها واألوناا ال تخضع لها الل شــركة  ،كما اكه
يمكن ال الـ مــن معرفة اإلجراءات ال زمة لتأسيس ال رالات املختلفة مما يكســبه ال ابع العملي عند التخرج  ،كما اكه
يمكن ال الـ م ـ ـ ـ ــن معرفة كيفية ول املنازعات املتعلقة ـال ـ ـ ـ ـرالات و ع يه الق ـ ـ ـ ــدر عل تحليل النص ـ ـ ـ ــو القاكوكية
املتعلقــة ـال ـرالات وكيفيــة صياغــة القواعد ال تتعلق ـإدارتها
 .2الهدف الرئيس للمقرر

 يعرف ال الـ طبيعة النظاا القاكوني لل رالات
 يبيت ال الـ أكواع ال رالات
3

 يقيم ال الـ النظاا القاكوني ل رالات األمواا وشرالات األشخا
 يوضح اسباب اكقضاء ال رالات و اكدماجها.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر
1.0
1.1

المعرفة والفهم
ع1

يستعرض النظاا القاكوني لل ركة
 1.2يذكركتائج اكتساب ال ركة للشخصية املعنوبة
 1,3ي رح أكواع ال رالات
 1,4يسترجع شواعد شرالات األمواا واالشخا

ع2
ع3

 2.0المهارات
 2.1يعرض كظربة ال ركة
2.2
2.3
2.4
2,5

م1
م2

يناشش كتائج اكتساب الشخصية املعنوبة
يحلل النظاا القاكوني لل رالات
يقارت ـيت شرالات األشخا وشرالات األمواا
يميزـيت األوناا القاكوكية لل رالات

م3

 3.0القيم
 3.1يتقبل امل اركة املجتمعية

ق1

 3.2ي ارك مجموعات العمل في ووار
 3,3يستخدا الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات

ق2
ق3

ج .موضوعات المقرر
م

قائمة الموضوعات

ساعات االتصال

1

كظربة ال ركة  /اكتساب ال ركة للشخصية املعنوبة
شرالات األشخا
شركة التضامن  /شركة التوصية البسي ة  /شركة املحاصة
شرالات األمواا  /شركة املساهمة
ال ـ ـ ـرالات ذات ال بيعة املختل ة  /ش ـ ـ ــركة التوص ـ ـ ــية ـاألس ـ ـ ــهم  /ال ـ ـ ـرالات ذات املس ـ ـ ـ ولية
املحدود

9

2
3
4
5

9
9
9
9
45

المجموع

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

1.1

4

مخرجات التعلم

املعرفة والفهم
يستعرض النظاا القاكوني لل ركة

استراتيجيات التدريس

املحاضرات

طرق التقييم

االمتحاكات التحربربة

الرمز
1.2
1,3
1,4
2.0

2.1
2.2
2.3
2.4
2,5
3.0

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

يذكركتائج اكتساب ال ركة للشخصية املعنوبة التعلم الن ط
العص الذهن
ي رح أكواع ال رالات
يسترجع شواعد شرالات األمواا واالشخا
املهارات
املناش ات الجماعية
يعرض كظربة ال ركة
املحاضرات
يناشش كتائج اكتساب الشخصية املعنوبة
طعليم فعاا
يحلل النظاا القاكوني لل رالات
دراسة والة
يقارت ـيت شرالات األشخا وشرالات األمواا
يميزـيت األوناا القاكوكية لل رالات
القيم
المناقشات الجماعية
يتقبل امل اركة املجتمعية

طرق التقييم

أس لة شفوبة
أس لة ذات إجاـات شصير

االمتحاكات التحربربة
تقاربر
مقاالت وواجبات

3.1

ت ـقــوبــم الــواج ـبـ ــات وأورا
الحوار
العمل الفردية وامل ـ ـ ـ ــتركة
استراتيجيات التعلم النشط
ـ ـيــت م ـج ـمــوعـ ــات ال ـع ـمـ ــل
التعليم التعاوني
إشراك الطالب في المناقشات ال ـية
الجماعية.
املكتبة

3.2

املناش ات
ي ارك مجموعات العمل في ووار
البحوث والمشاريع
يسـ ـ ـ ــتخ ــدا الوسـ ـ ـ ـ ــائ ــل الح ــديث ــة في تكنولوجي ــا استتتخدام التطبيقات والقيتتايا ع ــرض ش ـ ـ ـ ـ ـف ــو وكـ ـتـ ــا ــي
العملية
تتتكتتلتتيتتف التتطتتالب بتتتاألعتتمتتتال لـ ــاع ـ ـمـ ــاا امل ـ ـن ـ ـل ـ ـ ـ ـهـ ــا
املعلومات
الفردية والجماعية بشكل دائم ال ب

3,3

وعتتتتن طتتتتريتتتتق االيتتتتمتتتتيتتتتل
االلكتروني

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4

أنشطة التقييم

االختبار الفصلي
اـحاث  -واجبات
امل اركة
االختبارنهائي

توقيت التقييم
(باألسبوع)

الحاد ع ر
طواا الفصل الدراس
طواا الفصل الدراس
السادس ع ر

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 ـضمات تواجد اعضاء هي ة التدر س خ ا الساعات املكتبية املحدد كظاما و ساعات
االرشاد االالاديم لنل عضو هي ة تدر س وفقا للمحدد و املعلن عل موشع النلية و جداوا اعضاء هي ة التدر س املعلنة
لل ب ـال نل الذ يكفل إط ع الجميع عل تلك املواعيد

5

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

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

ال ـ ـ ـرالات التجاربة (االوناا العامة والخاصـ ـ ــة) – د.فوز محمد سـ ـ ــامي -دار

الثقافة للن روالتوز ع – عمات .1999 -
القاكوت التجار السـ ـ ـ ــعود  ،محمد وسـ ـ ـ ــن الج ر ،ال بعة الرابعة،1996،

م بعة ال قر  ،الرباض ،السعودية.


– د .محمد فربد العربن – ال رالات التجاربة ،االسكندربة .2000-

يتم ارشـ ـ ـ ــاد ال الـ للمو اشع القاكوكية املتخصـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــة في مجاا شاكوت ال ـ ـ ـ ـرالات وفقا
للنظاا الســعود عل ال ــبكة العنكبوتية ل ســتعاكة ها في فهم واســتيعاب واســتكماا
مت لبات املاد .

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

شاعة محاضرات تتسع لعدد  30طالبا.
القاعات الدراسية مجهز ـأجهز عرض البياكات بسبور ذكية
القاعات مجهز ـوسائل االتصاا ـاإلكتركت

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية طر التدر س  /مصادرالتعلم
فاعلية طر تقييم ال ب
مدى اكتساب ال ب ملخرجات التعلم

ال ب
استاذ املقرر
استاذ املقرر

طرق التقييم

استباكة التقوبم املقرر(غيرمباشر)
تقربراملقررالدراس (مباشر)
شياس 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

اسم المقرر:

القانون الجزائي الخاص

رمز المقرر:

LAW:330

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 ..................................................
معرفة.
 .2أنشطة تقييم الطلبة ................................................................................خطأ! اإلشارة المرجعية غير ّ
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي4 .................................................................................. :
و – مصادر التعلم والمرافق6 ........................................................................................................ :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ....................................................................................................................... :
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة7 .......................................................................................................... :
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
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
( LAW:313القانون الجزائي العام).

 .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

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

ساعات التعلم

45

45

يتناول هذا املقررالتعريف بالقانون الجزائي الخاص من خالل بيان ماهية اشكال الجرائم الخاصة مثل جرائم الحدود
و
وجرائم القص ا ا اااص والديات ب فن ا ا ااال عن بيان جريمة الرشا ا ا اوال من خالل ا كام ا وعقو ا والجالائم امل حة ا ب كذل
بيااان جرائم التيييف والتيوير والجرائم املتعلق ا ااا ب وجرائم تزوير اتختااال والعالمااات ب جرائم تزوير املحررات واركا ااا ااا
وصورها ب جرائم اختالس اتموال العامة ب جرائم املخدرات املعلوماتية و الشي و الظروف املشددال او املخففة وموانع
و
العقاب لكل جريمة ب فنال عن بيان سياسة لتجريم والتعزيروسياسة العقاب التعزيري .

 .2الهدف الرئيس للمقرر

 يعرف الطالب اتنظمة التعزيرية باململكة العر ية السعودية يحدد الطال منمون ومف ول جرائم النقد واملال العال يحلل الطالب اتنظمة التعزيرية باململكة3

 يعدد الطالب انواع جرائم اتختالس في النظال السعودي يقارن الطالب جرائم الشي في اتنظمة القانونية .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم
المرتبط للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1

المعرفة والفهم
ع1

يعرف اتنظمة التعزيرية في النظال الجزائي السعودي
 1.2يحدد اركان جريمة الرشوال وم حقات ا و انواع ا
 1.3يوضح جرائم النقد و املال العال.
 1.4يذكرطبيعة جرائم التيويروما يرتبط ا من صورمجرمة .
 1.5يسرد جرائم الشي .
2
2.1

ع2
ع3

المهارات
م1

يناقش جرائم النقد واملال العال باململكة العر ية السعودية .
يمييبين جرائم اتختالس بانواع ا بالنظال الجزائي السعودي .

م2

2.3

يحلل اتنظمة التعزيرية باململكة .

م3

3
3.1

القيم

2.2

3.2
3.3

ق1

يتكيف على العمل سااوال الفردي او الجمامي من خالل مجموعات العمل املشااتركة لتنمية تحمل
املسؤولية .
و
يتواصل مع اعنال هيئة التدريس والطالب لتطويرانفس م وم ارات م ذاتيا .
يستخدل الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات

ق2
ق3

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

1
2
3
4
5
6
7

ساعات االتصال

التعريف بااالنظااال الجنااائي و أقس ا ا ا ااام ا مع بيااان أهااداف ا وطبيعااة قواعااد ب و اقس ا ا ا ااال وممييات
القانون الجزائي الخاصب و أنواع الجرائم في الشريعة اإلسالمية.
جريمة الرشوال واستغالل النفوذ.
الجرائم امل حقة بالرشوال.
ات كال العامة اإلجرائية واملوضوعية لجرائم الرشوال والجرائم امل حقة ا.
جرائم التيييف والتيوير والجرائم املرتبطة اب واأل كال العامة املوضوعية واإلجرائية ل ا.
جرائم العدوان على املال العال.
جرائم اتخالل بالثقة في الشي .
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

6
6
6
6
9
6
6
45

الرمز

مخرجات التعلم

1.1

يعرف اتنظمة التعزيرية في النظال الجزائي السعودي
يحدد اركان جريمة الرشوال وم حقات ا و انواع ا
يوضح جرائم النقد و املال العال.
يذكرطبيعة جرائم التيويروما يرتبط ا من صورمجرمة .
يسرد جرائم الشي .

1.2
1.3
1.4

استراتيجيات التدريس طرق التقييم

املحاضرات
التعلم النشط
العصف الذهني

اتمتحانات
التحريرية
أسئلة شفوية
أسئلة ذات إجابات
قصيرال

1.5

2.0
2.1
2.2
2.3
3.0

3.1

3.2

5

المهارات

يانا اااقااش جاارائاام الاناقا ااد واملا ااال الاعا ااال با اااملامالاكا ااة الاعاار ايا ااة املناقشات الجماعية اتمتحانات التحريرية
تقارير
املحاضرات
السعودية .
مقاتت وواجبات
يامايااي باياان جاارائاام اتخاتااالس با ااانااواعا ا ااا با ااالاناظا ااال الاجاازائااي تعليم فعال
دراسة الة
السعودي .
يحلل اتنظمة التعزيرية باململكة .
القيم

تا ا اق ا ااوي ا اام ال ا ااواجا ا اب ا ااات
يتكيف على العما اال سا ا ا ااوال الفردي او الجما ااامي من خالل الحوار
استراتيجيات التعلم وأوراق العماال الفرديااة
مجموعات العمل املشتركة لتنمية تحمل املسؤولية .
واملشا ا ا ا ا ا ات ا ا اارك ا ا ااة ب ا ا ايا ا اان
النشط
ما اجا ام ااوعا ااات الا اعا اما اال
التعليم التعاوني
إش ا ا ا اراك الطالب في الطالبية
امل ا ا ا ا ا ان ا ا ا ا ا اااقشا ا ا ا ا ا ا ا ا ااات املكتبة
.
الجماعية.
يتواصال مع اعناال هيئة التدريس والطالب لتطويرانفسا م اسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ات ا ا ا ا ا ا اخا ا ا ا ا ا اادال عرض شا ا ا اافوي وكتااا ي
و
ال ا ا ات ا ا اط ا ا اب ا ا اي ا ا اقا ا ااات و لاامعاما ااال املاكالااف ا ا ااا
وم ارات م ذاتيا .
الطالب
القنايا العملية
ت ا اك ا ال ا اي ا ااف ال ا اط ا ااالب
ب اااتعم ااال الفردي ااة و
الجما اااعيا ااة بشا ا ا اكا اال
دائ ا اام و ع ا اان ط ا ااري ا ا
اتيميل اتلكتروني

الرمز

استراتيجيات التدريس طرق التقييم

مخرجات التعلم

يستخدل الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات

املناقشات

البحوث والمشاريع

3.3

 .أنشطة تقييم الطلبة
م

أنشطة التقييم

1

اتختبار الفصلي
ابحاث  -واجبات
املشاركة
اتختبارا ائي

2
3
5

توقيت التقييم

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

الحادي عشر
طوال الفصل الدراس ي
طوال 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 بنمان تواجد اعنال هيئة التدريس خالل الساعات املكتبية املحددال نظاما و ساعات
اترشاد اتكاديمي لكل عنو هيئة تدريس وفقا للمحدد و املعلن على موقع الكلية و جداول اعنائ هيئة التدريس املعلنة
للطالب بالشكل الذي يكفل إطالع الجميع على تل املواعيد

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

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة

 جرائم التعزيراملنظمة في اململكة العر ية السا ا ا ااعوديةب دهللا فتوا عبد
إصدارجامعة املل سعودب الرياضب 1437هاا.

الشا ا ا اااذ ي

 جريمة الرش ا ا اوال في النظال الس ا ا ااعوديب دهللا أس ا ا ااامة محمد جب نورب مع د اإلدارال
العامة للبحوثب1417ه ا
 املوقع اإللكتروني ل يئة الخبرال بمجلس الوزرال في اململكة العر ية السعودية.

المصادر اإللكترونية

 املوقع اإللكتروني ملجلس الشورى في اململكة العر ية السعودية.
 املوقع اتلكتروني ل يئة التحقي واتدعال العال في اململكة العر ية السعودية.
 املوقع اتلكتروني لوزارال العدل.
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 زيارات املحاكم والسجون.
 القيال بمحاكمات صورية.

أخرى

 دعوال قناال ومحققين ومدعين عامين إللقال محاضرات على طالب املادال.
 .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  30و
طالبا.
القاعات الدراسية مج زال بأج زال عرض البيانات بسبورال ذكية
القاعات مج زال بوسائل اتتصال باتنترنت

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

فاعلية طرق التدريس هللا مصادرالتعلم
فاعلية طرق تقييم الطالب
مدى اكتساب الطالب ملخرجات التعلم

الطالب
استاذ املقرر
استاذ املقرر

استبانة 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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