
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فقه المعامالت المقرر:اسم 

 CLAW 110 المقرر:رمز 
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 القانون/ كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط القسم العلمي:

 المجمعةجامعة  المؤسسة:

  التوصيف:تاريخ اعتماد 
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 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:
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 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1
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 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر
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 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1
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 5 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعة معتمدة 1 المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

 المستوى االول يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 ٪ 67 10 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

 ٪ 33 5  اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 )على مستوى الفصل الدراسي( االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 10 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

 5 حلقات بحث 3

  )تذكر(ى أخر 4

 15 اإلجمالي
 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

 

التعريف بالمعامالت التي أحلها اإلسالم والمعامالت التي حرمها؛ لتتضح لديه العالقة الصحيحة التي ينبغي أن تكون بين المسلم 
 وأخيه المسلم في مجال المعامالت.

 

  للمقررالهدف الرئيس . 2
 _ يعرف الطالب علم أصول الفقه ونشأته 

 _ يحلل الطالب الحكم الشرعي
 التأليف_ يحدد الطالب مناهج األصوليين في 

 _ يشرح الطالب مصادر األحكام المتفق عليها 
 _ يلخص الطالب أحكام السنة المطهرة 

 _ يصف الطالب منزلة السنة وحجية ما ورد بها 
 المصادر الشرعية_ يبرهن علي تكامل 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  يستعرض االحكام الشرعية ومصادرها وحجيتها   1.1

  يذكر مصادر األحكام الشرعية   1.2

  يشرح مناهج األصوليين في التأليف   1.3

  مصدر من المصادر في الحكم الشرعي يوضح دور كل 1.4
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المهارات 2

  يبرهن على تكامل المصادر الشرعية لألحكام  2.1

  يناقش مصادر االحكام في الفقه االسالمي    2.2

  القيم 3

  يتقبل المشاركة المجتمعية . 3.1

  يشارك مجموعات العمل في الحوار . 3.2
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  الموضوعاتقائمة  م

 1 التعريف بالمقرر وأهدافه ومفرداته 1

2 
 التعريف بالمعامالت المالية

 
3 

3 
 القروض . . . الخ –الحوالة  –الكفالة  –الضمان  –االجار  –أنواع المعامالت المالية: البيع 

 
8 

4 
 دراسة القضايا المالية ونظم المعامالت وواقع المستجدات العصرية.
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 15 المجموع

 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 يستعرض االحكام الشرعية ومصادرها وحجيتها   1.1

 يذكر مصادر األحكام الشرعية   1.2 التحريريةاالمتحانات  المحاضرات

 يشرح مناهج األصوليين في التأليف   1.3

1.4 
يوضححححح دور كل مصححححدر من المصححححادر في الحكم 

 الشرعي
 االختبارات الشفوية التعليم النشط

 المهارات 2.0

 بالواجبات المنزليةالتكليف  المناقشات الجماعية يبرهن على تكامل المصادر الشرعية لألحكام  2.1

 التكليف بالواجبات المنزلية المناقشات الجماعية يناقش مصادر االحكام في الفقه االسالمي    2.2

 القيم 3.0

 المحاضرات يتقبل المشاركة المجتمعية . 3.1
التقويم الحححدوري للواجبحححات 

 واالعمال الفردية

 المحاضرات يشارك مجموعات العمل في الحوار . 3.2
التقويم الحححدوري للواجبحححات 

 واالعمال الفردية

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 مستمر املناقشة واحلضور 1

 %20 مستمر ومناقشة القضايا 2

 %20 التاسع اختبار نصفي 4

 %40 16 اختبار نهائي 5

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة
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 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 (.أسبوعًيا ساعات ثالث) املكتبية الساعات 

 اجلامعي ألستاذ املقرر اإللكرتوني الربيد عرب التواصل. 

 

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

 للمقرر ةجع الرئيساالمر
 المغني البن قدامه -

 2012المعامالت المالية المعاصرة في الفقه االسالمي د. محمد شبير  -

 المساندةالمراجع 

 _د. عياض بن نامي السلمي  _الذي ال يسع الفقية جهله  _أصول الفقة  -

 هـ . 1435الطبعة السابعة  _الرياض  _دار التدمريية 

املكتبة امللكية مكة  _شــــكري احلنبلي  _االســــالمي اصــــول الفقه  -

 . 2002 _املكرمة 

 اإللكترونيةالمصادر 

 موقع وزارة العدل السعودية / هيئة اخلرباء . -

 موقع جملس الشوري السعودي . -

 موقع املكتبة الرقمية السعودية . -

   ىأخر

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

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

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

 جهاز عرض البيانات، السبورة

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر عضو هيئة التدريس مخرجات التعلم للمقرر مدى تحصيل

 غير مباشر التدريسأعضاء هيئة  فاعلية التدريس

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

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 ح. اعتماد التوصيف 

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) املرافعات الشرعية المقرر:اسم 

 CLAW 111 المقرر:رمز 

 ولألاالمستوى  –العالي في المحاماة دبلوم ال البرنامج:

 القانون/ كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط القسم العلمي:

 المجمعةجامعة  المؤسسة:

  التوصيف:تاريخ اعتماد 
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

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

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

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

 3 ................................................................................................................... التعلم للمقرر:. مخرجات 3

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

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

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

 4 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

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

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... مصادر التعلم: . قائمة1

 5 .................................................................................... . المرافق والتجهيزات التعليمية والبحثية المطلوبة:2

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

 6 ................................................................................................................... توصيفح. اعتماد ال
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعة معتمدة 2 المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

 المستوى االول يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 ٪ 100 30 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 )على مستوى الفصل الدراسي( االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 30 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  حلقات بحث 3

  )تذكر(ى أخر 4

 30 اإلجمالي
 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 للمقرر:وصف العام ال. 1

 

 .دراسة نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

  .)....التعريف بالمصطلحات المتعلقة بالمقرر )الدعوى، االختصاص، الدفوع 

 .الوعي بأهمية المرافعات في تحقيق المقصود من القضاء 

 .القدرة على كتابة الئحة الترافع 

 القضائية األحكام على استنباط والقدرة التأمل على الطالب تعويد. 

 القضايا في لألحكام المناسبة التوصل على الطالب قدرة تنمية. 

 اإللمام بإجراءات رفع الدعوى ونظامية الجلسات.  

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  والفهمالمعرفة  1

  التعريف بالمصطلحات المتعلقة بالمقرر )الدعوى، االختصاص، الدفوع....(. 1.1

  الوعي بأهمية المرافعات في تحقيق المقصود من القضاء. 1.2

  اإللمام بإجراءات رفع الدعوى ونظامية الجلسات. 1.3

  المهارات 2

  القضائية األحكام تحليل 2.1
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  .القضايا في المناسبةلألحكام  التوصل 2.2

  القيم 3

  المرافعات.اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في  3.1

مراجعة البحوث والدراساااااات المنشاااااورة ورير المنشاااااورة في الجامعات والمج ت والدوريات  3.2

 .العربية واألجنبية

 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 بالمقرر وأهدافه ومفرداتهالتعريف  1

2 
 الدعوى: تعريفها وأركانها وشرطها وأنواعها

 
4 

3 

الخصومة: حضور الخصوم وريابهم، وكيفية إحضار المدعى عليه عند االمتناع عن الحضور، الحكم 

 الغيابي.
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 8 االحكام: الحكم، صفته، وتسجيله، متى يجوز الحكم واستئنافه.  4

 8 الحكم. تنفيذه، الطعن في الحكم. طرق االعتراض على 5

 30 المجموع

 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 

)الدعوى، التعريف بالمصاااطلحات المتعلقة بالمقرر 

 االختصاص، الدفوع....(.
الاااماااحااااضااااااااارة الاااماااطاااورة 

 )العروض التقديمية(

 –تقويم بنائي )أساائلة شاافهية 

 –أوراق عااااماااال -بااااحااااوث

 التدريب( 

1.2 
الوعي بأهمية المرافعات في تحقيق المقصااااااود من 

 القضاء.
 واجبات -اختبارات  عرض بعض القضايا العملية

 اختبارات -واجبات  المحاضرات ونظامية الجلسات.اإللمام بإجراءات رفع الدعوى  1.3

 المهارات 2.0

2.1 

تحليل وتفسااااااير المادة العلمية  القضائية األحكام تحليل

لقااااعاااة  مقروءة داخااال ا ل  –ا

البحث في المصاااااادر النظامية 

 وقواعد المعلومات 

اثارة قضاااايا واسااائلة وامثلة 

واقعياااة وم حظاااة طريقاااة 

 نعامل الط ب معها 

 اختبارات -واجبات  المحاضرات .القضايا في لألحكام المناسبة التوصل 2.2

 القيم 3.0

3.1 

قاعة ومن  المرافعات.اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في  المناقشاااااااة داخل ال

خ ل ارسااااااااال إجااابااات على 

األسااااااائلاااة من خ ل البرياااد 

  ياإللكترون

تقويم أداء الطاااالاااب اثنااااء 

 األداء بالراي القانوني 

3.2 

مراجعااة البحوث والاادراساااااااات المنشااااااورة ورير 

المنشااااااورة في الجااامعااات والمج ت والاادوريااات 

 العربية واألجنبية

 التقارير التدريب العملي

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر المناقشة والحضور 1



 
5 

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر ومناقشة القضايا 2

 %20 مستمر تدريب عملي 3

 %20 التاسع اختبار نصفي 4

5 
الساااادش عشااار  اختبار نهائي

 او السابع عشر

40% 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة
 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 (.أسبوعًيا ساعات ثالث) املكتبية الساعات 

 اجلامعي ألستاذ املقرر اإللكرتوني الربيد عرب التواصل. 

 

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

 للمقرر المراجع الرئيسة
الكاشااااف في شاااارل نظام المرافعات الشاااارعية السااااعودي، عبد   بن خنين، دار  -

 التدمرية

 المساندةالمراجع 

 .كتاب القضاء في كتب الفقهاء 

  أصول المرافعات الشرعية وعلم القضاء في المملكة العربية السعودية، نبيل إسماعيل

 م.1993عمر، منشأة المعارف 

  أحكام الدفوع في نظام المرافعات الشرعية السعودي، فؤاد عبد المنعم، الحسين علي

 م.2002رنيم، اإلسكندرية، المكتب العربي الحديث، 

 جراءات رفع الدعوى في ظل نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية، إ

 امين بن ظاهر البديوي، أبو الفضل عز الدين خلف  ، دار قباء الحديثة.

-  

 اإللكترونيةالمصادر 

 .موقع وزارة العدل 

 .مجموعة األنظمة السعودية بموقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء 

 السعودية. المكتبة الرقمية 

 قاعدة بيانات مكتبة جامعة الملك فيصل. -

  ىأخر

  هـ.1428نظام ديوان المظالم لعام 

  هـ.1435نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر عام 

 هـ1435ال ئحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم لعام 

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

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

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

 جهاز عرض البيانات، السبورة

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر عضو هيئة التدريس مخرجات التعلم للمقرر مدى تحصيل

 رير مباشر التدريسأعضاء هيئة  فاعلية التدريس

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

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر ورير مباشر) يمقيالت طرق

 ح. اعتماد التوصيف 

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)نظام اإلجراءات اجلزائية  المقرر:اسم 

 CLAW 112 رمز المقرر:

 ولألاالمستوى  –العالي في المحاماة دبلوم ال البرنامج:

 بالغاطالقانون/ كلية العلوم والدراسات اإلنسانية  القسم العلمي:

 المجمعةجامعة  المؤسسة:

  التوصيف:تاريخ اعتماد 
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

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

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

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

 3 ................................................................................................................... تعلم للمقرر:. مخرجات ال3

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

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

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

 4 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

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

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... مصادر التعلم: . قائمة1

 5 .................................................................................... . المرافق والتجهيزات التعليمية والبحثية المطلوبة:2

 5 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 5 ................................................................................................................... توصيفح. اعتماد ال

 



 
3 

  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعة معتمدة 2 المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

 المستوى االول يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 ٪ 100 30 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 )على مستوى الفصل الدراسي( االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 25 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

 5 حلقات بحث 3

  )تذكر(ى أخر 4

 30 اإلجمالي
 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 للمقرر:وصف العام ال. 1

 

 إجراءات المحاكمة في القضايا الجزائية في المملكة العربية السعودية 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

إلمام الطالب بعدد من المبادئ العامة التي تحكم التجريم والعقاب وفق ما تقضي به الشريعة اإلسالمية، وأنظمة المملكة 

 العربية السعودية
 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  التعريف بالمصطلحات المتعلقة بالمقرر )الدعوى، االختصاص، الدفوع....(. 1.1

  الوعي بأهمية المرافعات في تحقيق المقصود من القضاء. 1.2

  اإللمام بإجراءات رفع الدعوى ونظامية الجلسات. 1.3

  المهارات 2

  الواقع على وتنزيلها المسائل تصور 2.1

  النصوص القانونية والفقهية تحليل 2.2

  القيم 3

  إبداء الرأي القانوني 3.1

  المختلفة المصادر من المعلومات وترتيب العلمي البحث 3.2
 



 
4 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 وأهدافه ومفرداتهالتعريف بالمقرر  1

2 
 الضبط الجنائي. تعريفه، رجاله، وسائله.

 
8 

3 
 التحقيق والتفتيش.

 
8 

 6 حقوق المتهم 4

 6 الدعوى الجزائية. 5

 30 المجموع

 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 المصطلحات والعبارات النظامية بعض تعريف 1.1
المممممممحممماضمممممممممر  المممممممطمممور  

 )العروض التقديمية(

 –تقويم بنائي )أسممةلة هممفهية 

 –أوراق عمممممممممل -بممممحممممو 

 التدريب( 

1.2 
 الممدعوى تحّكم التي القممانونيممة تعريف بمماوصممممممو 

 .الجزائية
 التدريب العملي عرض بعض القضايا العملية 

1.3 
تداو  أوراق تجارية واسممتعمالها في إطار معامالت 

 تجارية صورية.

لمطور   لمحممماضمممممممرات ا  –ا

 عرض قضايا

عرض أسمملوب التداو  على 

 هكل قضايا 

 المهارات 2.0

 الواقع على وتنزيلها المسائل تصور 2.1
البحث في المصمممممادر النظامية 

 وقواعد المعلومات 

اثار  قضمممايا واسمممةلة وامثلة 

واقعيمممة ومالحظمممة طريقمممة 

 نعامل الطالب معها 

2.2 
تحليل وتفسممممممير الماد  العلمية  تحليل النصوص القانونية والفقهية

 –المقروء  داخل القاعة 

 التقارير -اوسةلة الشفهية 

 القيم 3.0

3.1 

قاعة ومن  القانونيإبداء الرأي  المناقشمممممممة داخل ال

خال  ارسمممممممما  إجممابممات على 

اوسمممممممةلمممة من خال  البريمممد 

 اإللكتروني 

تقويم أداء الطمممالمممب اثنممماء 

 اوداء بالراي القانوني 

3.2 
يب المعلومات من المصمممممممادر  حث العلمي وترت الب

 المختلفة

التمممدريمممب  –المحممماضممممممرات 

 العملي
 تقارير -بحو  

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باوسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر المناقشة والحضور 1

 %10 مستمر ومناقشة القضايا 2

 %20 مستمر تدريب عملي 3

 %20 التاسع اختبار نصفي 4

5 
السمممادش عشمممر  اختبار نهائي

 او السابع عشر

40% 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،هفهي، عرض تقديمي تحريري، )اختباريم يالتق أنشطة
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 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 (.أسبوعًيا ساعات ثالث) املكتبية الساعات 

 اجلامعي ألستاذ املقرر اإللكرتوني الربيد عرب التواصل. 

 

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

 للمقرر المراجع الرئيسة

اإلجراءات الجنائية في المملكة العربية السممعوديةد دراسممة تفصمميلية تأصمميلية لنظام  -

 هـ.1426اإلجراءات الجزائية السعودي، سعد بن محمد بن ظفير، الرياض 

 هـ 1422نظام اإلجراءات الجزائية الصادر عام  -

 المساندةالمراجع 

  قبل المحاكمة في المملكة العربية السعودية، عبد الحميد اإلجراءات الجنائية في مرحلة ما

 .هـ1430، 1بن عبد هللا الحرقان، مكتبة القانون واالقتصاد، ط

  اإلجراءات الجنائية اإلسالمية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، عدنان خالد

 م.1999التركماني، جامعة نايف للعلوم اومنية، 

 كمات الجزائية، د. حسن الجوخدار.هرح قانون أصو  المحا 

 اإللكترونيةالمصادر 

 .مجموعة اونظمة السعودية بموقع هيةة الخبراء بمجلس الوزراء 

 .المكتبة الرقمية السعودية 

 .قاعد  بيانات مكتبة جامعة الملك فيصل 

  ىأخر
  هـ.1435نظام المرافعات الشرعية ولوائحه الصادر  عام 

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

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

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

 جهاز عرض البيانات، السبور 

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباهر عضو هيةة التدريس مخرجات التعلم للمقرر مدى تحصيل

 غير مباهر التدريسأعضاء هيةة  فاعلية التدريس

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

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيةة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباهر وغير مباهر) يمقيالت طرق

 ح. اعتماد التوصيف 

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  الجلسةتاريخ 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املدخل إىل األنظمة المقرر:اسم 

 CLAW 113 رمز المقرر:

 ولألاالمستوى  –العالي في المحاماة دبلوم ال البرنامج:

 القانون/ كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط القسم العلمي:

 المجمعةجامعة  المؤسسة:

  التوصيف:تاريخ اعتماد 
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

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

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

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

 3 ................................................................................................................... تعلم للمقرر:. مخرجات ال3

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

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

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

 4 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

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

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 5 .................................................................................... والتجهيزات التعليمية والبحثية المطلوبة:. المرافق 2

 5 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

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

 ساعة معتمدة 1 المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

 المستوى االول يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 ال يوجد

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  التدريسيةعدد الساعات  الدراسة نمط م

 ٪ 100 15 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 )على مستوى الفصل الدراسي( االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 15 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  حلقات بحث 3

  )تذكر(ى أخر 4

 15 اإلجمالي
 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

 

َقَرر إىل إعطاء الطالب فكرة عامة عن األنظمة، ويعترب هذا املقرر َحَجر اأَلساس يف دراسة األنظمة ابعتباره مدخ
ُ
الً لدراسة العلوم هتدف دراسة هذا امل

 .القانونية

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

  .أن يعرف الطالب أنظمة اململكة، وأصوهلا الشرعية، ومصادرها الشكلية 

 .أن يدرك الطالب الفروق اجلوهرية بني األنظمة املرعية والقوانني الوضعية 

 .أن يقارن الطالب بني األنظمة املرعية والفقه اإلسالمي 

 ه.أن يدرك الدارس كيفية سن األنظمة يف اململكة، وجماالته وآلياته وأدوات 

  أن يعرف الطالب أصول تفسري األنظمة املرعية يف اململكة، والفرق بينها وبني مدارس تفسري

 القوانني الوضعية.

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

األنظمة في التشريع و في المملكة العربية يدرس الطالب مقدمات هامة لدراسة  1.1

 السعودية 

 

  المهارات 2
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  القدرة على التفكير المعرفي 2.1

  القيم 3

  القدرة على تشكيل مجموعات وتوزيع المهام 3.1

  مهارة العرض وااللقاء أمام اآلخرين 3.2
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 1 بالمقرر وأهدافه ومفرداتهالتعريف  1

2 

التعرف بالقاعدة النظامية، وخصااااائصااااها، وانواعها، وسااااريانها من حيث الزمان مع مقارنة  ل  في 

 الفقه اإلسالمي

 

5 

3 
 بيان كيفية صدور األنظمة في المملكة والمراحل التي تمر بها

 
4 

4 
ه ينب ي  ه حديثا ه وقانونيا ه فقهيا معرفته "تعريف الحق مصااادر ، واركانه، نظرية الحق بوصاافها مصااطلحا

 واشخاصه، ومحلة، واثباته".
5 

 15 المجموع

 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
األنظمة في يدرس الطالب مقدمات هامة لدراسااااااة 

 التشريع و في المملكة العربية السعودية
 ، األبحاث.المحاضرة

االختباااارات التحصاااااايلياااة، 

تقييم البحوث العلمياااة  ات 

  الصلة

 المهارات 2.0

 القدرة على التفكير المعرفي 2.1

إ كاء روح الحوار والمناقشااااة 

بين الطالب، العنااايااة بااالبحااث 

  المعرفي الجماعي

االختبار الشافوي، المناقشاة، 

اعااداد البحوث، االمتحااانااات 

  التحريرية

 القيم 3.0

بي  القدرة على تشكيل مجموعات وتوزيع المهام 3.1 تر ي ل لجااااناااب ا اظهاااار ا

والترهيبي لهاااذ  المهاااارات، 

تااعاازيااز الااثااقاااة فااي الااناافااس 

وتشااااااااجاايااعاااه عاالااى الااحااوار 

 والمناقشة

طلب عرض مشااااااتر  أمام 

لطالب ئي ا نهاااا ل يم ا ي ق ت ل ، ا

للتكاليف الجماعية ومناقشااااة 

الاااطاااالب فاااياااماااا قااادماااو ، 

 وإشراكهم في عملية التقويم.

3.2 

 مهارة العرض وااللقاء أمام اآلخرين

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 مستمر المناقشة والحضور 1

 %20 مستمر ومناقشة القضايا 2

 %20 التاسع اختبار نصفي 3

4 
الساااادس عشااار  اختبار نهائي

 او السابع عشر

40% 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة
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 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 (.أسبوعًيا ساعات ثالث) املكتبية الساعات 

 اجلامعي ألستاذ املقرر اإللكرتوني الربيد عرب التواصل. 

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

 للمقرر المراجع الرئيسة
 -الطبعة األولى –نظرية القانون ونظرية الحق د. خالد رشاااااايد القيام مركز يزيد للنشاااااار  -

 م 2008

 المساندةالمراجع 

الطبعة الثانية  –المدخل لدراسة العلوم القانونية د. الَريس ود. خالد ورزق مكتبة الشقري  -

. ه1423  

المقدمة في دراسة األنظمة د/ محمد عمران، د/ محمود المظفر، د/ محمد علي كومان، د/ طلعت  -

م2005طبعة  -دويدار، د/ عمر أبو بكر باخشب، د/ عبد المحسن ريان مكتبة خوارزم   

بيروت   -عبد الحميد محمد الجمال الدار الجامعية  مصطفى الجمال، د/ النظرية العامة للقانون د/ -

م1987  

م1999حسام الدين كامل األهواني دار النهضة العربية  القاهرة   المدخل للعلوم القانونية د/ -  

ضة العربية القاهرة  نظرية القانون د/ جالل محمد إبراهيم دار النه - المدخل لدراسة القانون -

م1997  

مدخل دراسة القانون وتطبيق الشريعة اإلسالمية د/ عبد الناصر توفيق العطار دار النهضة  -

م9719العربية القاهرة    

 اإللكترونيةالمصادر 

 .مجموعة األنظمة السعودية بموقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء 

 .المكتبة الرقمية السعودية 

  

  ىأخر
  هـ.1435المرافعات الشرعية ولوائحه الصادرة عام نظام 

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

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

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

 جهاز عرض البيانات، السبورة

ه لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات  ال يوجد تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر عضو هيئة التدريس مخرجات التعلم للمقرر مدى تحصيل

 مباشر ير  التدريسأعضاء هيئة  فاعلية التدريس

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

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر و ير مباشر) يمقيالت طرق

 التوصيف ح. اعتماد 

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) املرافعات يف القضاء اإلداري المقرر:اسم 

 CLAW 114 رمز المقرر:

 ولاألالمستوى  – العالي في المحاماةالدبلوم  البرنامج:

 بالغاط القانون/ كلية العلوم والدراسات اإلنسانية القسم العلمي:

 المجمعةجامعة  المؤسسة:

  التوصيف:تاريخ اعتماد 
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

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

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

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

 3 ................................................................................................................... تعلم للمقرر:. مخرجات ال3

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

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

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

 4 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

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

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... مصادر التعلم: . قائمة1

 5 .................................................................................... . المرافق والتجهيزات التعليمية والبحثية المطلوبة:2

 5 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 5 ................................................................................................................... توصيفح. اعتماد ال
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعة معتمدة 2 المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

 المستوى االول يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 ٪ 100 30 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 )على مستوى الفصل الدراسي( االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 25 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

 5 حلقات بحث 3

  )تذكر(ى أخر 4

 30 اإلجمالي
 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 للمقرر:وصف العام ال. 1

 

 دراسة أحكام المرافعات اإلدارية في المملكة العربية السعودية .

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 .تزويد الطالب بالمعارف النظامية ذات العالقة ببيان ضوابط العمل اإلداري وحدود مشروعيته 

 .التأسيس العلمي لمبدأ المشروعية 

  اإلدارة.اإللمام بأنواع الرقابة القضائية على أعمال 

 .معرفة المفاهيم والخصائص األساسية لدعوى اإللغاء 

 .إكساب الطالب الملكة القانونية لالستنباط من المنازعات اإلدارية 

 .تنمية قدرة الطالب على التوصل لألحكام المناسبة في قضايا المنازعات اإلدارية 

  اإلداريةاإللمام بإجراءات رفع الدعوى ونظامية الجلسات في المحاكم. 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  تعريف بعض المصطلحات والعبارات النظامية  1.1

  بيان ضوابط العمل اإلداري وحدود مشروعيته. 1.2

  التأسيس العلمي لمبدأ المشروعية 1.3

  بأنواع الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة.اإللمام  1.4

  المهارات 2
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  إكساب الطالب الملكة القانونية لالستنباط من المنازعات اإلدارية. 2.1

  الفقهية والنظامية. النصوص حتليل 2.2

  القيم 3

  إبداء الرأي القانوني 3.1

  املختلفة املصادر من املعلومات وترتيب العلمي البحث 3.2

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 التعريف بالمقرر وأهدافه ومفرداته 1

2 
 مفهوم القضاء اإلداري واختصاصه

 
8 

3 
 والية المظالم في اإلسالم والفرق بينها وبين القضاء اإلداري

 
8 

 6 ديوان المظالم، نشأته اختصاصه 4

 6 المظالمطرق رفع الدعوى لدى ديوان  5

 30 المجموع

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
المممممممحممماضمممممممممرة المممممممطمممورة  تعريف بعض المصطلحات والعبارات النظامية 

 )العروض التقديمية(

 –تقويم بنائي )أسممةلة هممفهية 

 أوراق عمل( -بحوث

1.2 
المممممممحممماضمممممممممرة المممممممطمممورة  بيان ضوابط العمل اإلداري وحدود مشروعيته.

 )العروض التقديمية(

 –تقويم بنائي )أسممةلة هممفهية 

 اختبارات( -بحوث

1.3 
المممممممحممماضمممممممممرة المممممممطمممورة  التأسيس العلمي لمبدأ المشروعية

 التقديمية()العروض 

 –تقويم بنائي )أسممةلة هممفهية 

 اختبارات( -بحوث

1.4 
المممممممحممماضمممممممممرة المممممممطمممورة  اإللمام بأنواع الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة.

 )العروض التقديمية(

-تقويم بنائي )أسممةلة هممفهية 

 التدريب(  –أوراق عمل 

 المهارات 2.0

2.1 

باط من  ية لالسممممممتن قانون كة ال إكسممممممماب الطالب المل

 المنازعات اإلدارية.
الممبممحمممث فممي المممصمممممممممادر  –

 النظامية وقواعد المعلومات 

اثارة قضمممايا واسمممةلة وامثلة 

واقعيمممة ومالحظمممة طريقمممة 

 نعامل الطالب معها 

تحليل وتفسممممممير المادة العلمية  الفقهية والنظامية. النصوص حتليل 2.2

 المقروءة داخل القاعة

اثارة قضمممممايا واسمممممةلة امثلة 

 بحوث -واقعية 

 القيم 3.0

3.1 

قاعة ومن  إبداء الرأي القانوني المناقشمممممممة داخل ال

خالل ارسممممممممال إجممابممات على 

األسمممممممةلمممة من خالل البريمممد 

 اإللكتروني 

تقويم أداء الطمممالمممب اثنممماء 

 األداء بالراي القانوني 

3.2 
يب المعلومات من المصمممممممادر  حث العلمي وترت الب

 المختلفة
 تقارير -بحوث  المجموعات الصغيرة

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر المناقشة والحضور 1

 %10 مستمر ومناقشة القضايا 2
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 مستمر تدريب عملي 3

 %20 التاسع اختبار نصفي 4

5 
السمممادش عشمممر  اختبار نهائي

 او السابع عشر

40% 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،هفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 (.أسبوعًيا ساعات ثالث) املكتبية الساعات 

 اجلامعي ألستاذ املقرر اإللكرتوني الربيد عرب التواصل. 

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

 للمقرر المراجع الرئيسة

  ،2012هاني بن علي الطهراوي، قضاء اإللغاء، مكتبة التوبة، الرياض. 

  هاني بن علي الطهراوي، دعوى التعويض، العقود اإلدارية، دعوى التأديب، مكتبة

 .2013التوبة، الرياض، 

 المساندةالمراجع 

  ،هفيق علي، مركز البحوث بمعهد الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة في المملكة

 م.2002اإلدارة العامة، 

  التحكيم في المنازعات اإلدارية ذات الطبيعة التعاقدية، وليد عباش، دار الجامعة الجديدة

 م2010للنشر، 

 اإللكترونيةالمصادر 
 .مجموعة األنظمة السعودية بموقع هيةة الخبراء بمجلس الوزراء 

 .المكتبة الرقمية السعودية 

  ىأخر

  هـ.1428نظام ديوان المظالم لعام 

  هـ.1435نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر عام 

  هـ1435الالئحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم لعام 

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

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

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

 جهاز عرض البيانات، السبورة

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباهر عضو هيةة التدريس مخرجات التعلم للمقرر مدى تحصيل

 غير مباهر التدريسأعضاء هيةة  فاعلية التدريس

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

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيةة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباهر وغير مباهر) يمقيالت طرق

 ح. اعتماد التوصيف 

  جهة االعتماد
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  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احملاماة فقهًا ونظامًا وأخالقًا المقرر:اسم 

 CLAW 115 رمز المقرر:

 ولاألالمستوى  –العالي في المحاماة دبلوم لا البرنامج:

 بالغاط القانون/ كلية العلوم والدراسات اإلنسانية القسم العلمي:

 المجمعةجامعة  المؤسسة:

  تاريخ اعتماد التوصيف:
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

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

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

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

 3 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

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

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

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

 4 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

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

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 5 .................................................................................... . المرافق والتجهيزات التعليمية والبحثية المطلوبة:2

 5 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 6 ................................................................................................................... توصيفح. اعتماد ال
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعة معتمدة 2 المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

 المستوى االول يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 ٪ 100 30 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 )على مستوى الفصل الدراسي( االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 30 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  حلقات بحث 3

  )تذكر(ى أخر 4

 30 اإلجمالي

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 للمقرر:وصف العام ال. 1

 

التعرف بالقواعد القانونية لتنظيم مهنة المحاماة وأعوان القضاء، والقواعد القانونية لتنظيم المهن الطبية أحكام المسئولية 

 المدنية والجنائية للمهنيين.

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

  .التعرف على طبيعة مهنة لمحاماة وخصوصيتها 

 اإلملام بضوابط العمل يف احملاماة. 

 .التعرف على دور احملاماة يف معاونة القضاء للوصول إىل احلقيقة وحتقيق العدالة 

 تكوين اخلربات الفنية يف ممارسة عمل الدفاع عن احلقوق واحلريات 

 .التعرف على كيفية عمل احملامي، وحقوق وواجباته جتاه اخلصم وجتاه احملكمة 

 .إجياد اخلربات املتمرسة يف مهنة احملاماة 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  التعريف بالمصطلحات المتعلقة بالمقرر )الدعوى، االختصاص، الدفوع....(. 1.1

  الضوابط العمل في المحاماةالوعي بأهمية  1.2

  .من المحاميبالحقوق والواجبات المطلوبة اإللمام  1.3
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المهارات 2

  القضائية األحكام تحليل 2.1

  .القضايا في لألحكام المناسبة التوصل 2.2

  القيم 3

  .المحاماة اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في 3.1

مراجعة البحوث والدراسااااات المنشااااورة وشير المنشااااورة في الجامعات والمج ت والدوريات  3.2

 .واألجنبيةالعربية 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 التعريف بالمقرر وأهدافه ومفرداته 1

 4 الوكالة بالخصومة في الفقه 2

 6 نظام المحاماة والئحته التنفيذية 3

 6 ه وواجباته ومسؤولياتهالمحامي، شروط 4

 6 آداب المحامي 5

 6 ضوابط أداء المحامي 6

 30 المجموع

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 

التعريف بالمصااااطلحات المتعلقة بالمقرر 

 المحاضرة المطورة )العروض التقديمية( )الدعوى، االختصاص، الدفوع....(.

 –تقويم بنائي )أساائلة شاافهية 

 –أوراق عااااماااال -بااااحااااوث

 التدريب( 

1.2 
الضااااااوابط العمااال في الوعي باااأهمياااة 

 المحاماة
 واجبات -اختبارات  عرض بعض القضايا العملية

1.3 
بالحقوق والواجبات المطلوبة من اإللمام 

 .المحامي
 اختبارات -واجبات  المحاضرات

 المهارات 2.0

2.1 

مادة العلمية المقروءة  القضائية األحكام تحليل يل وتفسااااااير ال تحل

البحااث في المصاااااااادر  –داخاال القاااعااة 

 النظامية وقواعد المعلومات 

اثارة قضاااايا واسااائلة وامثلة 

واقعياااة وم حظاااة طريقاااة 

 نعامل الط ب معها 

 اختبارات -واجبات  المحاضرات .القضايا في لألحكام المناسبة التوصل 2.2

 القيم 3.0

3.1 

 اإللمام بكل ما هو مسااااااتحدث وجديد في

 .المحاماة

المناقشااة داخل القاعة ومن خ ا ارساااا 

لة من خ ا البريد  بات على األساااااائ جا إ

  ياإللكترون

تقويم أداء الطاااالاااب اثنااااء 

 األداء بالراي القانوني 

3.2 

مراجعة البحوث والدراسااااات المنشااااورة 

المنشااورة في الجامعات والمج ت وشير 

 .والدوريات العربية واألجنبية

 التقارير التدريب العملي

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
توقيت 

 التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر المناقشة والحضور 1

 %10 مستمر ومناقشة القضايا 2

 %20 مستمر تدريب عملي 3
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 يميالتق أنشطة م
توقيت 

 التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 التاسع اختبار نصفي 4

5 

السااااااااااااااد   اختبار نهائي

عشاااااااااار او 

 السابع عشر

40% 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 (.أسبوعًيا ساعات ثالث) املكتبية الساعات 

 اجلامعي ألستاذ املقرر اإللكرتوني الربيد عرب التواصل. 

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

 للمقرر المراجع الرئيسة
 1422نظام المحاماة والئحته التنفيذية الصادر عام  -

 نظام المحاماة في الفقه اإلس مي وتطبيقاته في المملكة، د. محمد الخريف -

 المساندةالمراجع 

 الوكالة بالخصومة والمركز القانوني للمحامي، د. أحمد هندي. 

 .احملاماة يف ضوء الشريعة اإلسالمية والقوانني العربية، مسلم اليوسف 

 .قواعد أخالقيات املهنة، د. جابر حمجوب علي حمجوب 

 .احملاماة رسالة وأمانة، د. أمحد حسن كرزوية 

  الدريه.ضوابط شرعية العمل باحملاماة، عالء علم 

 اإللكترونيةالمصادر 

 .موقع وزارة العدا 

 .مجموعة األنظمة السعودية بموقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء 

 .المكتبة الرقمية السعودية 

  ىأخر

  هـ.1428نظام ديوان المظالم لعام 

  هـ.1435نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر عام 

 هـ1435أمام ديوان المظالم لعام  ال ئحة التنفيذية لنظام المرافعات

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

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

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

 جهاز عرض البيانات، السبورة

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر عضو هيئة التدريس مخرجات التعلم للمقرر مدى تحصيل

 شير مباشر التدريسأعضاء هيئة  فاعلية التدريس
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 مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(، فاعلة طرق تقييم الط ب، مدى تحصيل )مثل. فاعلية التدريس التقويممجاالت 

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وشير مباشر) يمقيالت طرق

 ح. اعتماد التوصيف 

  االعتمادجهة 

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النظام التجاري المقرر:اسم 

 CLAW 116 المقرر:رمز 

 ولألاالمستوى  –العالي في المحاماة دبلوم ال البرنامج:

 القانون/ كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط القسم العلمي:

 المجمعةجامعة  المؤسسة:

  التوصيف:تاريخ اعتماد 
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 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1
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 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر
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 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1
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 6 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف

 



 
3 

  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعة معتمدة 2 المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

 المستوى االول يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 ٪ 100 30 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 )على مستوى الفصل الدراسي( االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 25 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

 5 حلقات بحث 3

  )تذكر(ى أخر 4

 30 اإلجمالي

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

 

يتعرف الطالب علي ماهية الشركات التجارية واهميتها في الناحية العملية والضمانات التي قدمها المنظم للشركاء  نأ

 والمتعاملين مع الشركات التجارية.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 التعريف بالمصطلحات المتعلقة بالمقرر والدور الذى تلعبه الشركات في الحياة التجارية .

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  معرفة المصطلحات المتعلقة بقانون الشركات . 1.1

  المختلفة وكيفية التفرقة بينها واألحكام التي تخضع لها كل شركة . معرفة أنواع الشركات 1.2

  معرفة اإلجراءات الالزمة لتأسيس الشركات المختلفة . 1.3

  معرفة أسباب انقضاء الشركات . 1.4

  المهارات 2

  المهارة في صياغة عقود الشركات . 2.1

  المهارة في صياغة المرافعات التجارية الخاصة بالشركات  2.2

  تحليل النصوص الفقهية والنظامية 3.3

  تصور المسائل وتنزيلها على الواقع 3.4

  البحث العلمي وترتيب المعلومات من المصادر المختلفة 3.5

  القيم 3
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  تنمية مهارة اتخاذ القرار 3.1

  تطوير الذات شخصيا ومهنيا  3.2

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 التعريف بالمقرر وأهدافه ومفرداته 1

2 
 نظام التجاري السعودي، ومصادره وأسسهالتعريف بال
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3 
 األعمال التجارية في النظام السعودي، المفرد، والمتكررة

 
6 

4 
 بالتبعية واألعمال التجارية المختلطة واألعمال غير التجارية.األعمال التجارية 

 
4 

 4 االختصاص القضائي باألعمال التجارية 5

6 
ر، تعريفة وشررررروطه اكتسرررراب صررررفة )التاجر( والتزاماته والجزاءات التي يخضررررع لها التاجر، التاج

 وموقف الفقه من ذلك.
8 

 30 المجموع

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
مجموعة النقاش  –المحاضرررة  معرفة المصطلحات المتعلقة بقانون الشركات .

 الصغيرة
 واجبات -اختبارات 

1.2 

الشررركات المختلفة وكيفية التفرقة بينها معرفة أنواع 

 واألحكام التي تخضع لها كل شركة .

تحليل وتفسررررررير المادة العلمية 

المقروءة داخرررل القررراعرررة عبر 

 مجموعات النقاش الصغيرة

 مناقشة التقارير البحثية

1.3 
معرفرة اإلجراءات الالزمرة لتررأسرررررريس الشررررررركرات 

 المختلفة .
 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة أسباب انقضاء الشركات . معرفة 1.4

 المهارات 2.0

 االختبارات التدريب العملي المهارة في صياغة عقود الشركات . 2.1

2.2 
المهارة في صرررررياغة المرافعات التجارية الخاصرررررة 

 بالشركات 
 االختبارات التدريب العملي

2.3 

المادة العلمية تحليل وتفسررررررير  تحليل النصوص الفقهية والنظامية

 -الررمررقررروءة داخرررل الررقررراعرررة

 -مجموعات النقاش الصرررررغيرة

البحث العلمي في المصرررررررادر 

الفقهيرررة والنظررراميرررة وقواعرررد 

 المعلومات

شررررررفويا )مناقشررررررة التقارير 

مقرراليررا ) كتررابررة  -البحثيررة (

 بحوث علمية (

2.4 

تحليل وتفسررررررير المادة العلمية  تصور المسائل وتنزيلها على الواقع

مقروءة ل لقررراعرررة  ا  –داخرررل ا

 –مجموعات النقاش الصررغيرة 

البحث العلمي في المصرررررررادر 

الفقهيرررة والنظررراميرررة وقواعرررد 

 المعلومات

شررررررفويا ) مناقشررررررة التقارير 

مقرراليررا ) كتررابررة  -البحثيررة (

 بحوث علمية (

2.5 

يب المعلومات من المصرررررررادر  حث العلمي وترت الب

 المختلفة

تحليل وتفسررررررير المادة العلمية 

لقررراعرررة  مقروءة داخرررل ا ل  –ا

 –مجموعات النقاش الصررغيرة 

شررررررفويا ) مناقشررررررة التقارير 

مقرراليررا ) كتررابررة  –البحثيررة ( 

 بحوث علمية (



 
5 

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

البحث العلمي في المصرررررررادر 

والنظررراميرررة وقواعرررد  ةالفقهيررر

 المعلومات

 القيم 3.0

 والمدافعة عنهاطرح اآلراء  تنمية مهارة اتخاذ القرار 3.1

اثارة قضرررررررايا واقعية تتعلق 

بالشررركات ومالحظة طريقة 

 تعامل الطالب معها

 المناقشة تطوير الذات شخصيا ومهنيا  3.2

مالحظررة أداء الطررالررب أثنرراء 

المناقشررررررة والحوار النظامي 

مراقبة مدى التزام الطالب  –

برررانجررراز المهرررام في الوقررر  

 المحدد

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 10 المناقشة والحضور 1

 %5 5 عرض تقديمي او ورقة عمل  2

 %5 5 تدريب في المحكمة الصورية  3

 %10 10 تدريبات عملية ) البحث في المسائل الواقعية (  4

 %30 30 اختبار فصلي 5

 %40 40 اختبار نهائي 6
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 (.أسبوعًيا ساعات ثالث) املكتبية الساعات 

 اجلامعي ألستاذ املقرر اإللكرتوني الربيد عرب التواصل. 

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

 للمقرر المراجع الرئيسة

 الشركات التجارية / عدنان العمر -

 الشركات التجارية ، محمود بابلي، معهد اإلدارة العامة -

 القانون التجاري السعودي، د. محمد حسن الجبر. -

 المساندةالمراجع 

 كتاب الشركات في كتب الفقهاء  -

البقمي ، جامعة ام القرى ، مطابع الصفا شركة المساهمة في النظام السعودي، صالح  -

 هـ1406، مكة المكرمة ، 

 قانون املعامالت التجارية السعودية، د. حممود بريري -

 الوجيز يف القانون التجاري السعودي، د. سعيد حيي. -

 موقع هيئة الخبراء، موقع وزارة العدل السعودية ، موقع وزارة التجارة  - اإللكترونيةالمصادر 

   ىأخر

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 القاعات الدراسية ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)
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 متطلبات المقرر العناصر

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

 السبورةجهاز عرض البيانات، 

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر عضو هيئة التدريس مخرجات التعلم للمقرر مدى تحصيل

 غير مباشر التدريسأعضاء هيئة  فاعلية التدريس

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

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 ح. اعتماد التوصيف 

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  الجلسةتاريخ 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) صيغ العقود واللوائح واملذكرات أمام القضاء العام المقرر:اسم 

 CLAW 117 رمز المقرر:

 ولاألالمستوى  –العالي في المحاماة دبلوم ال البرنامج:

 والدراسات اإلنسانية بالغاط القانون/ كلية العلوم القسم العلمي:

 المجمعةجامعة  المؤسسة:

  التوصيف:تاريخ اعتماد 
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 3 ................................................................................................................... تعلم للمقرر:. مخرجات ال3

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

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

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

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

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

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... مصادر التعلم: . قائمة1

 6 .................................................................................... . المرافق والتجهيزات التعليمية والبحثية المطلوبة:2

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

 6 ................................................................................................................... توصيفح. اعتماد ال
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعة معتمدة 1 المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

 المستوى االول يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 ٪ 100 15 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 )على مستوى الفصل الدراسي( االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 15 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  حلقات بحث 3

  )تذكر(ى أخر 4

  اإلجمالي

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 للمقرر:وصف العام ال. 1

 

، والقواعد األساسية لكتابتها، صياغة العقود والمذكرات واللوائح القانونيةيدرس الطالب في هذا المقرر كيفية وأهمية ومهارات 

 وأهمية الرجوع لكتب الفقهاء فيما يتعلق بالعقود، ويتعلم األسلوب القانوني األمثل لذلك.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

مهارات الصياغة القانونية للعقود وتعريفه ه إكساب، ووفوائد صياغة العقود والمذكرات واللوائح القانونية تعريف الطالب بأهمية
 باألسس والقواعد الالزمة لكتابتها.

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  بالمعارف القانونية المتعلقة بصياغة العقودتعريف الطالب  1.1

تعريف الطالب باألصووووووون القانونية الالزمة ابرام العقود بأنواعها المختلفة وتزويدع بالمعرفة  1.2

الالزمة لفهم التعاقد بجميع مراحله بدءا من مرحلة التفاوض إلى إبرام العقد وصوووووووال إلي مرحلة 

 التنفيذ.

 

  عرفة القانونية الالزمة للتعامل مع مرحلة ما بعد التنفيذتعريف الطالب بالم 1.3

التعاقد وإكسووووابه  دتعريف الطالب بالمهارات العلمية والعملية الالزمة للتعامل مع مشووووكالت ما بع 1.4

 مهارات التفسير القانوني الصحيح لنصوص العقد وشروطه

 

الناشوووونة عن العقد سووووواء أمام التحكيم أو القدرة على التوصوووول لمحكام المناسووووبة في المنازعات  1.5

 القضاء

 

  المهارات 2

  تحليل النصوص الفقهية والنظامية  2.1
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  تصور المسائل وتنزيلها على الواقع 2.2

  البحث العلمي وترتيب المعلومات من المصادر المختلفة  2.3

  القيم 3

  تطوير الذات شخصيا ومهنيا 3.1

  فريق وتكوين عالقات إيجابية ناجحة مع اآلخرينتنمية العمل ضمن  3.2

  االلتزام بالقيم المجتمعية السائدة، وآداب المهنة 3.3

  تنمية مهارة اتخاذ القرار 3.4

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 1 التعريف بالمقرر وأهدافه ومفرداته 1

 3 والمذكرة.الفرق بين العقد والالئحة  2

 3 أنواع المذكرات 3

 4 لوائح االعتراض 4

 4 كيفية صياغة العقود واللوائح والمذكرات 5

 15 المجموع

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 

تعريف الطالب بالمعارف القانونية المتعلقة بصياغة 

 العقود
الوووموووحووواضووووووووورة الوووموووطوووورة 

 )العروض التقديمية ( المناقشة 

 –تقويم بنائي ) أسنلة شفهية 

بووووحووووو  وأوراق عووووموووول 

توووودريووووب (              –وتووووقوووواريوووور 

تقويم نهوووائي ) االختبوووارات 

 التحريرية (

1.2 

باألصووووووون القانونية الالزمة ابرام تعريف الطالب 

العقود بأنواعها المختلفة وتزويدع بالمعرفة الالزمة 

لفهم التعاقد بجميع مراحله بدءا من مرحلة التفاوض 

 إلي إبرام العقد وصوال إلي مرحلة التنفيذ.

الوووموووحووواضووووووووورة الوووموووطوووورة 

 )العروض التقديمية( المناقشة 

 –تقويم بنائي ) أسنلة شفهية 

قار تدريب (  –ير بحو  وت

تقويم نهوووائي ) االختبوووارات 

 التحريرية

1.3 

تعريف الطالب بالمعرفة القانونية الالزمة للتعامل 

الوووموووحووواضووووووووورة الوووموووطوووورة  مع مرحلة ما بعد التنفيذ

)الوووعوووروض الوووتوووقوووديووومووويوووة(          

 المناقشة 

 –تقويم بنائي ) أسنلة شفهية 

بووووحووووو  وأوراق عووووموووول 

توووودريووووب (           –وتووووقوووواريوووور 

تقويم نهوووائي ) االختبوووارات 

 التحريرية

1.4 

تعريف الطالب بالمهارات العلمية والعملية الالزمة 

التعاقد وإكسابه مهارات  دللتعامل مع مشكالت ما بع

 التفسير القانوني الصحيح لنصوص العقد وشروطه

الوووموووحووواضووووووووورة الوووموووطوووورة 

 )العروض التقديمية( المناقشة 

 –تقويم بنائي ) أسنلة شفهية 

بووووحووووو  وأوراق عووووموووول 

 تدريب (       –وتقارير 

1.5 

القدرة على التوصل لمحكام المناسبة في المنازعات 

 الناشنة عن العقد سواء أمام التحكيم أو القضاء

الوووموووحووواضووووووووورة الوووموووطوووورة 

)الوووعوووروض الوووتوووقوووديووومووويوووة (          

 المناقشة 

 –تقويم بنائي ) أسنلة شفهية 

بووووحووووو  وأوراق عووووموووول 

 تدريب ( –وتقارير 

 المهارات 2.0

2.1 

تحليل وتفسووووووير المادة العلمية  تحليل النصوص الفقهية والنظامية 

لقووواعوووة  مقروءة داخووول ا ل  –ا

 –مجموعات النقاش الصووريرة 

البحث العلمي في المصوووووووادر 

الفقهيوووة والنظووواميوووة وقواعووود 

 المعلومات

شووووووفويا ) مناقشووووووة التقارير 

 البحثية (                          
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.2 

تحليل وتفسووووووير المادة العلمية  تصور المسائل وتنزيلها على الواقع

لقووواعوووة  مقروءة داخووول ا ل  –ا

 –مجموعات النقاش الصووريرة 

البحث العلمي في المصوووووووادر 

الفقهيوووة والنظووواميوووة وقواعووود 

المحووواكووواة في  –المعلوموووات 

 المحكمة الصورية 

شووووووفويا ) مناقشووووووة التقارير 

 البحثية (

2.3 

يب المعلومات من المصوووووووادر  حث العلمي وترت الب

 المختلفة 

 –مجموعات النقاش الصووريرة 

البحث العلمي في المصوووووووادر 

الفقهيوووة والنظووواميوووة وقواعووود 

 المعلومات 

 ) مناقشة التقارير البحثية (

 القيم 3.0

3.1 

 الذات شخصيا ومهنياتطوير 

 المناقشة -العمل الجماعي 

تقويم أداء الطالب أثناء عمل 

مالحظوووة أداء –المجموعوووة 

الطووالووب أثنوواء المنوواقشووووووووة 

 والحوار النظامي

3.2 

تنمية العمل ضوووووومن فريق وتكوين عالقات إيجابية 

 ناجحة مع اآلخرين
 المناقشة –العمل الجماعي 

تقويم أداء الطالب أثناء عمل 

مالحظووة أداء  –المجموعووة 

الطووالووب أثنوواء المنوواقشووووووووة 

 والحوار النظامي

3.3 

 االلتزام بالقيم المجتمعية السائدة، وآداب المهنة

 المناقشة –العمل الجماعي 

تقويم أداء الطالب أثناء عمل 

مالحظووة أداء  –المجموعووة 

الطووالووب أثنوواء المنوواقشووووووووة 

 والحوار النظامي

3.4 

 تنمية مهارة اتخاذ القرار

 المناقشة –العمل الجماعي 

تقويم أداء الطالب أثناء عمل 

مالحظووة أداء  –المجموعووة 

الطووالووب أثنوواء المنوواقشووووووووة 

 والحوار النظامي

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر والحضورالمناقشة  1

 %10 مستمر تدريبات عملية 2

 %20 العاشر تدريب في المحكمة الصورية 3

 %20 الثامن اختبار نصفي 4

 %40 السادس عشر اختبار نهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 (.أسبوعًيا ساعات ثالث) املكتبية الساعات 

 اجلامعي ألستاذ املقرر اإللكرتوني الربيد عرب التواصل. 

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

 للمقرر المراجع الرئيسة

 ـه1413 ،1العقد في الفقه ااسالمي، عباس حسني، دار الحرمين، القاهرة، ط -

، 1صوويا العقود في الفقه ااسووالمي ، صووالح الرليقة ، كنوز اشووبيليا ، الرياض ، ط -

 هـ1427
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 المساندةالمراجع 

 صيغ العقود والدعاوى، عبداهلل سليم -

 فن الصياغة القانونية وتشريعًا وفقهًا وقضاًء،  د. عبدالقادر الشيخلي -

 مناذج العقود والتصرفات القانونية، أنور طلبه. -

 اإللكترونيةالمصادر 
 مواقع اانترنت  -
 المكتبة الرقمية السعودية  -

   ىأخر

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعة عرض  –قاعات دراسية   ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

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

 السبورة  –جهاز عرض البيانات 

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 غير مباشر عضو هينة التدريس مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 غير مباشر الطالب –أساتذة المادة  فاعلية طرق تقييم الطالب

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

 تحديدها(تم يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هينة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 ح. اعتماد التوصيف 

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنظمة اجلرائم التعزيرية المقرر:اسم 

 CLAW 118 رمز المقرر:

  محاماةال العالي في دبلومال البرنامج:

 القانون/ كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط القسم العلمي:

 المجمعةجامعة  المؤسسة:

  التوصيف:تاريخ اعتماد 

 

 



 
2 

 

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

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

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

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

 3 ................................................................................................................... تعلم للمقرر:. مخرجات ال3

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

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

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

 4 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

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

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 5 .................................................................................... والتجهيزات التعليمية والبحثية المطلوبة:. المرافق 2

 5 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

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

 ساعة معتمدة 3 المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

 المستوى االول يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 ال يوجد

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  التدريسيةعدد الساعات  الدراسة نمط م

 ٪ 100 45 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 )على مستوى الفصل الدراسي( االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  حلقات بحث 3

  )تذكر(ى أخر 4

 45 اإلجمالي

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

 

وادلة مشروعيته، ضوابط العقوبة التعزيرية وخصائصها وانواعها ومسقطتاها، الجرائم التعزيرية المنظمة في  بالتعزيزالتعريف 
 المملكة وعقوباتها.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 يعرف الطالب األنظمة التعزيرية باململكة العربية السعودية .  -

 حيدد الطالب مضمون ومفهوم جرائم النقد واملال العام .  -

 حيلل الطالب األنظمة التعزيرية باململكة . -

 يعدد الطالب أنواع جرائم االختالس يف النظام السعودي . -

 .يقارن الطالب بني جرائم الشيك يف األنظمة القانونية  -

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

يتعرف على الجرائم التعزيرية )جرائم االعتداء على األشخخخخخخام واألموام والمصخخخخخلحة العامة(   1.1

  واحكام كل جريمة في الفقه والنظام.

 

  التعزيرية وخصائصها وانواعها ومسقطاتها في الفقه والنظام.يتعرف على ضوابط العقوبة  1.2

  المهارات 2

   هو حد وما هو تعزير من حيث الماهية واالركان والعقوبة. يقارن بين ما 2.1

  قادر على تحديد العقوبة التعزيرية المناسبة لكل جريمة ومدى سلطة القاضي تقديرها. 2.2

  القيم 3

  الجرائم التعزيرية توظيفاً سليماً في الوقائع التطبيقية.يوظف نصوم  3.1

  يعرض رأيه عرضا مقنعاً ويقدم أدلته ودفوعه بطريقة صحيحه. 3.2
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  .يستخدم وسائل االتصام والتقنية الحديثة في دراسة الجرائم اإللكترونية 3.3
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 بالمقرر وأهدافه ومفرداتهالتعريف  1

 12 نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والئحته التنفيذية. 2

 12 نظام غسيل األموام والئحته التنفيذية. 3

 9 نظام مكافحة التزوير 4

 9 نظام مكافحة الرشوة 5

 45 المجموع

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 

يتعرف على الجرائم التعزيريخخخة )جرائم االعتخخخداء  

على األشخخخخخخخخخام واألموام والمصخخخخخخلحخخة العخخامخخة( 

  والنظام.واحكام كل جريمة في الفقه 

الخخخمخخخحخخخاضخخخخخخخخخرات، الخخخحخخخوار 

والمنخخاقشخخخخخخخة، ضخخخخخخر  أمثلخخة 

تطبيقخخخه، وواقعيخخخة والتخخخدريخخخ  

 العملي عليها

 االختبارات، تقييم الواجبات

1.2 
يتعرف على ضوابط العقوبة التعزيرية وخصائصها 

 وانواعها ومسقطاتها في الفقه والنظام.

الخخخمخخخحخخخاضخخخخخخخخخرات، الخخخحخخخوار 

والمنخخاقشخخخخخخخة، ضخخخخخخر  أمثلخخة 

والتخخخدريخخخ  تطبيقخخخه، وواقعيخخخة 

 العملي عليها

 االختبارات، تقييم الواجبات

 المهارات 2.0

2.1 

يقارن بين ما هو حد وما هو تعزير من حيث الماهية 

  واالركان والعقوبة.

المحاضخخخخخخرات، التدري  على 

األسخخالي  والطرق المسخختخدمة 

 في المقارنة

االختبارات، تقييم المناقشات 

 الشفهية

2.2 
العقوبة التعزيرية المناسخخخخخخبة لكل قادر على تحديد 

 جريمة ومدى سلطة القاضي تقديرها.

المحاضخخخخخخرات، المناقشخخخخخخخات 

 والتدري  العملي

االختبارات، تقييم المناقشات 

 الشفهية

 القيم 3.0

3.1 
يوظف نصوم الجرائم التعزيرية توظيفاً سليماً في 

 الوقائع التطبيقية.

الحوار والمناقشخخخخخخخة، التدري  

 العملي.

االختبارات، تقييم المناقشات 

 الشفهية

3.2 
يه عرضخخخخخخخا مقنعخاً ويقخدم أدلتخه ودفوعه  يعرض رأ

 بطريقة صحيحه.

الحوار والمناقشخخخخخخخة، التدري  

 العملي.

االختبارات، تقييم المناقشات 

 الشفهية

3.3 
يستخدم وسائل االتصام والتقنية الحديثة في دراسة 

 الجرائم اإللكترونية.

التدري  العملي المحاضخخرات، 

على مهارة االتصام واستخدام 

 وسائل التقنية الحديثة.

االختبارات، تقييم المناقشات 

 الشفهية

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 مستمر املناقشة واحلضور 1

 %20 مستمر ومناقشة القضايا 2

 %20 التاسع اختبار نصفي 4

 %40 16 اختبار نهائي 5

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة
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 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 (.أسبوعًيا ساعات ثالث) املكتبية الساعات 

 املقرراجلامعي ألستاذ  اإللكرتوني الربيد عرب التواصل. 

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

 للمقرر ةجع الرئيساالمر

، جامعة الملك سعود، فتوح الشاذلي، جرائم التعزير في المملكة العربية السعودية -

 هـ . 1410الرياض 

، معهد االدارة العامة، أسخخخخامة محمد عج ، جريمة الرشخخخخوة في النظام السخخخخعودي -

 .هـ 1417 العامة للبحوثاالدارة 

 المساندةالمراجع 
 .دار التراث، د. عبدالقادر عود، القانون الجنائي االسالمي مقارنا بالقانون الوضعي -

عبد الجبار ، الجرائم الواقعة على االشخخخخخخام واالموام والنظام الجنائي السخخخخخعودي -

 م 2009الرياض مكتبة الشقري ، الحفيص

 اإللكترونيةالمصادر 

 وزارة العدل السعودية / هيئة اخلرباء .موقع  -

 موقع جملس الشوري السعودي . -

 .موقع املكتبة الرقمية السعودية . -

   ىأخر

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

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

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

 جهاز عرض البيانات، السبورة

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر التدريسعضو هيئة  مخرجات التعلم للمقرر مدى تحصيل

 غير مباشر التدريسأعضاء هيئة  فاعلية التدريس

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

 تحديدها(تم يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 ح. اعتماد التوصيف 

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تدريب ميداني اسم المقرر:

 CLAW 119 رمز المقرر:

  محاماةال العالي في دبلوملا البرنامج:

 القانون/ كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط القسم العلمي:

 المجمعةجامعة  المؤسسة:

  التوصيف:تاريخ اعتماد 
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

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

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

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

 3 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

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

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

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

 4 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

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

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 5 .................................................................................... . المرافق والتجهيزات التعليمية والبحثية المطلوبة:2

 5 ................................................................................................................ تقويم جودة المقرر:ز. 

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

 ساعة معتمدة 2 المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

 المستوى االول يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

   المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

 ٪ 100 30  أخرى 5

 )على مستوى الفصل الدراسي( االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 15 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

 15 حلقات بحث 3

  )تذكر(ى أخر 4

 30 اإلجمالي
 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

بالعمل الميداني الحقيقي وممارسته وفق الضوابط المعمول بها في نظام القضاء السعودي والعمل في مكاتب التعريف 

  .ربط النظرية بالتطبيق الفعلي لما تم دراسته بالجامعة من مواد نظرية و عمليةالمحاماة. 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2
 والتطبيقية التي تعينهم في ممارسة مهنة المحاماة. يهدف هذا المقرر إلى تأهيل الطالب بالمعرفة النظرية

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  .عرف  الطالب معنى وقيمة العمليان  1.1

  . عرف كيفية التعامل مع االخرينيان  1.2

  . المواد التي درستها بالكلية عرف كيفية تطبيقيان   1.3

  المهارات 2

  كتسب الطالب مهارة إتقان التعامل مع االخرين  .ي 2.1

  لقضاة.تقن  مهارات االتصال مع ايان  2.2

  القيم 3

  يتقبل المشاركة المجتمعية . 3.1

  يشارك مجموعات العمل في الحوار . 3.2
 



 
4 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  الموضوعاتقائمة  م

 2 التعريف بالمقرر وأهدافه ومفرداته 1

2 
يتم إلحاق المتدرب في مكتب محاماة مرخص، ويتم تقييم الطالب من قبل مشرررررف البرنام  مع المدير 

 المباشر
28 

 30 المجموع

 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 تعين مشرف .عرف  الطالب معنى وقيمة العمليان  1.1

مباشرة علي 

في المكان   طالبال

 الذى يتدرب فيه.

تنمية الشعور بالمسئولية 

 .ملديه

 التقييم من قبل

المشرف 

 األكاديمي.

التقرير النهرررائي للتررردريرررب 

 الميداني.

 . عرف كيفية التعامل مع االخرينيان  1.2

 . عرف كيفية تطبيق المواد التي درستها بالكليةيان   1.3

 المهارات 2.0

بنهرررايرررة فترة  البكترررابرررة الط كتسب الطالب مهارة إتقان التعامل مع االخرين  .ي 2.1

التررردريرررب العملي تقريرا  يبين 

خالصرررررررة تجربتهم الترردريبيررة 

والخبرات والمعلومرررات التي 

 حصلوا عليها.

 التقويم من قبل جهة التدريب

رأي المشرررررررف االكرراديميررة 

أثنررراء فترة   الببرررأداء الط

 التدريب
2.2 

 لقضاة.تقن  مهارات االتصال مع ايان 

 القيم 3.0

 المشاركة المجتمعية .يتقبل  3.1
 التكليف بدراسة حاله

 المحاضرات

الررتررقررويررم مررن قرربرررل جررهرررة 

الترردريررب، رأي المشرررررررف 

 االكاديمي المتابع.
 يشارك مجموعات العمل في الحوار . 3.2

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر واحلضوراملناقشة  1

 %10 مستمر ومناقشة القضايا 2

 %40 مستمر تقييم املشرف االكادميي 4

 %40 16 تقييم جهة التدريب 5

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة
 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 (.أسبوعًيا ساعات ثالث) املكتبية الساعات 

 اجلامعي ألستاذ املقرر اإللكرتوني الربيد عرب التواصل. 
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 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم:قائمة . 1

 مالحظات المشرف االكاديمي خالل فترة التدريب للمقرر ةجع الرئيساالمر

  المساندةالمراجع 

  اإللكترونيةالمصادر 

   ىأخر

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  والتجهيزاتالمرافق  .2

 متطلبات المقرر العناصر

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

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

 جهاز عرض البيانات، السبورة

 ال يوجد تبعا  لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر عضو هيئة التدريس مخرجات التعلم للمقرر مدى تحصيل

 غير مباشر التدريسأعضاء هيئة  فاعلية التدريس

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

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنام ،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 ح. اعتماد التوصيف 

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  الجلسةتاريخ 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجلناياتفقه  اسم المقرر:

 CLAW 120 رمز المقرر:

  حاماةالمالعالي في دبلوم لا البرنامج:

 القانون/ كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط القسم العلمي:

 المجمعةجامعة  المؤسسة:

  التوصيف:تاريخ اعتماد 
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

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

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

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

 3 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

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

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

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

 4 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

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

 4 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 4 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 5 .................................................................................... . المرافق والتجهيزات التعليمية والبحثية المطلوبة:2

 5 ................................................................................................................ تقويم جودة المقرر:ز. 

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

 ساعة معتمدة 1 المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

 الثانيالمستوى  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 ٪ 100 15 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 )على مستوى الفصل الدراسي( االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 15 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  حلقات بحث 3

  )تذكر(ى أخر 4

 15 اإلجمالي

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

القتل أنواعه وتعريف كل نوع وكفارته، القصاص حكمه وشروط وجوبه  :يشتمل المقرر على ثالثة عشر موضوًعا

الحدود: تعريفها  مقادير ديات النفس وديات األعضاء والمنافع، واستيفائه، القصاص في األطراف والجروح، الديات

  التعزير.وجوبه، حد الزنا، حد القذف، حد السكر، حد السرقة، حد قطع الطريق، قتال أهل البغي، الردة،  وشروط

  الهدف الرئيس للمقرر. 2
 على استعراض أحكام القتل، والديات، والحدود، وأنواع كل منها وشروطها. أن يكون الطالب قادراً 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  العمديشرح الطالب صور الجناية  1.1

  يحدد المسائل المندرجة تحت احكام القصاص وطرق استيفائه 1.2

  المهارات 2

  يفرق الطالب بين أحكام الجناية في الشريعة اإلسالمية والقانون 2.1

  يستنبط األحكام الفقهية المبنية على شروط وجوب القصاص والقود 2.2

  القيم 3

  المستمريتحمل مسئولية التعلم الذاتي  3.1

  يتعاون مع االخرين في االعمال الجماعية بروح الفريق الواحد. 3.2
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  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 1 التعريف بالمقرر وأهدافه ومفرداته 1

 2 التعريف بالجنايات 2

 3 أنواع العقوبات ومقاديرها 3

 3 القصاص والديات 4

 3 الحدود 5

 3 التعزير 6

 15 المجموع

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
 يشرح الطالب صور الجناية العمد

 المحاضرة والحوار والمناقشة 
أسئئئلة شئئفهية، تقويم نهائي ) 

 االختبارات التحريرية (

1.2 

يحدد المسئئئئئئئائل المندرجة تحت احكام القصئئئئئئئاص 

 وطرق استيفائه
الئئئئعئئئئروض الئئئئتئئئئقئئئئديئئئئمئئئئيئئئئة 

 واإللكترونية والبحث العلمي 

األبئئحئئئار واوراق الئئعئئمئئئل 

والئئواجئئبئئئات والئئتئئكئئلئئيئئفئئئات 

 المنزلية

 المهارات 2.0

2.1 
الشئئئئئئريعئئة يفرق الطئئالئئب بين أحكئئام الجنئئايئئة في 

 اإلسالمية والقانون

إذكاء روح الحوار والمناقشئئئئة 

 بين الطالب
 طرح أسئلة تقويمية دورية

2.2 

يسئئئتنبط األحكام الفقهية المبنية على شئئئروط وجوب 

 القصاص والقود
العنئئئايئئئة بئئئالبحئئئث المعرفي 

 الجماعي

يسئئئئئئتنبط األحكئئئام الفقهيئئئة 

المبنية على شئئئئروط وجوب 

 القصاص والقود

 القيم 3.0

 المالحظة المباشرة حل المشكالت يتحمل مسئولية التعلم الذاتي المستمر 3.1

3.2 
يتعئئاون مع االخرين في االعمئئال الجمئئاعيئئة بروح 

 الفريق الواحد.
 المالحظة المباشرة حل المشكالت

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر المناقشة والحضور 1

 %10 مستمر العروض التقديمية 2

 %20 الثالث عشر االبحار 3

 %20 التاسع اختبار نصفي 4

 %40 السادس عشر اختبار نهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 (.أسبوعًيا ساعات ثالث) املكتبية الساعات 

 اجلامعي ألستاذ املقرر اإللكرتوني الربيد عرب التواصل. 

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

 للمقرر المراجع الرئيسة
 منار السبيل، إبراهيم الضويان. -

 الفوزان.الملخص الفقهي، صالح بن فوزان  -
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 المساندةالمراجع 

 قدامة. ابن الدين شمس للشيخ الكبير الشرح -

 البهوتي. يونس بن منصور للشيخ المربع الروض -

  .المربع الروض على قاسم بن الرحمن عبد الشيخ حاشية -

 .المدخل المفصل إلى فقه اإلمام أحمد بن حنبل للشيخ بكر أبو زيد -

 اإللكترونيةالمصادر 

 الفقهية.قرارات المجامع  -

  .اإلسالمي الفقه جامع برنامج -

 برنامج مجلة المجمع الفقهي -

   ىأخر

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعة عرض  –قاعات دراسية   ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

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

 السبورة  –جهاز عرض البيانات 

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 غير مباشر عضو هيئة التدريس مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 غير مباشر الطالب –أساتذة المادة  فاعلية طرق تقييم الطالب

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

 تحديدها(تم يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 ح. اعتماد التوصيف 

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)نظام اإلجراءات اجلزائية  المقرر:اسم 

 CLAW 122 رمز المقرر:

  حاماةالم العالي في دبلوملا البرنامج:

 بالغاطالقانون/ كلية العلوم والدراسات اإلنسانية  القسم العلمي:

 المجمعةجامعة  المؤسسة:

  التوصيف:تاريخ اعتماد 
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

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

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

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

 3 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

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

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

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

 4 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

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

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 5 .................................................................................... . المرافق والتجهيزات التعليمية والبحثية المطلوبة:2

 5 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 5 ................................................................................................................... توصيفح. اعتماد ال
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعة معتمدة 2 المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

 الثانيالمستوى  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 ٪ 100 30 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 )على مستوى الفصل الدراسي( االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 25 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

 5 حلقات بحث 3

  )تذكر(ى أخر 4

 30 اإلجمالي

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

 

 إجراءات المحاكمة في القضايا الجزائية في المملكة العربية السعودية 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

إلمام الطالب بعدد من المبادئ العامة التي تحكم التجريم والعقاب وفق ما تقضي به الشريعة اإلسالمية، وأنظمة المملكة 

 العربية السعودية
 التعلم للمقرر:مخرجات . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  التعريف بالمصطلحات المتعلقة بالمقرر )الدعوى، االختصاص، الدفوع....(. 1.1

  الوعي بأهمية المرافعات في تحقيق المقصود من القضاء. 1.2

  ونظامية الجلسات.اإللمام بإجراءات رفع الدعوى  1.3

  المهارات 2

  الواقع على وتنزيلها المسائل تصور 2.1

  النصوص القانونية والفقهية تحليل 2.2

  القيم 3

  إبداء الرأي القانوني 3.1

  المختلفة المصادر من المعلومات وترتيب العلمي البحث 3.2
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  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 التعريف بالمقرر وأهدافه ومفرداته 1

 8 إجراءات المحاكمة الجزائية 2

 8 طرق االعتراض على االحكام الجزائية 3

 6 انتهاء الدعوى الجزائية 4

 6 تنفيذ الحكم الجزائي 5

 30 المجموع

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 المصطلحات والعبارات النظامية بعض تعريف 1.1
المممممممحممماضمممممممممر  المممممممطمممور  

 )العروض التقديمية(

 –تقويم بنائي )أسممةلة هممفهية 

 –أوراق عمممممممممل -بممممحممممو 

 التدريب( 

1.2 
 الممدعوى تحّكم التي القممانونيممة تعريف بمماوصممممممو 

 .الجزائية
 التدريب العملي عرض بعض القضايا العملية 

1.3 
تداو  أوراق تجارية واسممتعمالها في إطار معامالت 

 تجارية صورية.

لمطور   لمحممماضمممممممرات ا  –ا

 عرض قضايا

عرض أسمملوب التداو  على 

 هكل قضايا 

 المهارات 2.0

 الواقع على وتنزيلها المسائل تصور 2.1
البحث في المصمممممادر النظامية 

 وقواعد المعلومات 

اثار  قضمممايا واسمممةلة وامثلة 

واقعيمممة ومالحظمممة طريقمممة 

 نعامل الطالب معها 

2.2 
تحليل وتفسممممممير الماد  العلمية  تحليل النصوص القانونية والفقهية

 –المقروء  داخل القاعة 

 التقارير -اوسةلة الشفهية 

 القيم 3.0

3.1 

قاعة ومن  القانونيإبداء الرأي  المناقشمممممممة داخل ال

خال  ارسمممممممما  إجممابممات على 

اوسمممممممةلمممة من خال  البريمممد 

 اإللكتروني 

تقويم أداء الطمممالمممب اثنممماء 

 اوداء بالراي القانوني 

3.2 
يب المعلومات من المصمممممممادر  حث العلمي وترت الب

 المختلفة

التمممدريمممب  –المحممماضممممممرات 

 العملي
 تقارير -بحو  

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باوسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر المناقشة والحضور 1

 %10 مستمر ومناقشة القضايا 2

 %20 مستمر تدريب عملي 3

 %20 التاسع اختبار نصفي 4

5 
السمممادش عشمممر  اختبار نهائي

 او السابع عشر

40% 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،هفهي، عرض تقديمي تحريري، )اختباريم يالتق أنشطة

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 (.أسبوعًيا ساعات ثالث) املكتبية الساعات 

 اجلامعي ألستاذ املقرر اإللكرتوني الربيد عرب التواصل. 
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 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم:قائمة . 1

 للمقرر المراجع الرئيسة

اإلجراءات الجنائية في المملكة العربية السممعوديةد دراسممة تفصمميلية تأصمميلية لنظام  -

 هـ.1426اإلجراءات الجزائية السعودي، سعد بن محمد بن ظفير، الرياض 

 هـ 1422نظام اإلجراءات الجزائية الصادر عام  -

 المساندةالمراجع 

  قبل المحاكمة في المملكة العربية السعودية، عبد الحميد اإلجراءات الجنائية في مرحلة ما

 .هـ1430، 1بن عبد هللا الحرقان، مكتبة القانون واالقتصاد، ط

 .هرح قانون أصو  المحاكمات الجزائية، د. كامل السعيد 

  اإلجراءات الجنائية اإلسالمية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، عدنان خالد

 م.1999جامعة نايف للعلوم اومنية، التركماني، 

 .هرح قانون أصو  المحاكمات الجزائية، د. حسن الجوخدار 

 اإللكترونيةالمصادر 
 .مجموعة اونظمة السعودية بموقع هيةة الخبراء بمجلس الوزراء 

 .المكتبة الرقمية السعودية 

  ىأخر
  هـ.1435نظام المرافعات الشرعية ولوائحه الصادر  عام 

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

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

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

 جهاز عرض البيانات، السبور 

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباهر عضو هيةة التدريس مخرجات التعلم للمقرر مدى تحصيل

 غير مباهر التدريسأعضاء هيةة  فاعلية التدريس

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

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيةة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباهر وغير مباهر) يمقيالت طرق

 ح. اعتماد التوصيف 

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  الجلسةتاريخ 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االختصاص القضائي المقرر:اسم 

 CLAW 123 رمز المقرر:

  الثانيالمستوى  – حاماةالم العلي في دبلومال البرنامج:

 القانون/ كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط القسم العلمي:

 المجمعةجامعة  المؤسسة:

  التوصيف:تاريخ اعتماد 
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

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

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

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

 3 ................................................................................................................... تعلم للمقرر:. مخرجات ال3

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

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

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

 4 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

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

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... مصادر التعلم: . قائمة1

 5 .................................................................................... . المرافق والتجهيزات التعليمية والبحثية المطلوبة:2

 5 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 5 ................................................................................................................... توصيفح. اعتماد ال
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعة معتمدة 1 المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

 الثانيالمستوى  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 ٪ 100 15 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 )على مستوى الفصل الدراسي( االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 15 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  حلقات بحث 3

  )تذكر(ى أخر 4

  اإلجمالي

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

التعرف بحقيقة القضاء في اإلسالم وواليته، وشروط القاضي وأعوانه، وآدابهم، مقارنا بالقضاء في المملكة العربية السعودية 

 وخارجيا.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2
 إدراك الطالب لحقيقة القضاء، وواليته، ومعرفته لشروط القاضي وأعوانه وآدابهم.

 التعلم للمقرر:مخرجات . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  أن يتعرف الطالب على المراد بالقضاء وانواعه واركانه واشهر المصنفات فيه. 1.1

  ان يوضح الطالب شروط القاضي وكيفية توليته 1.2

في المملكة كاسححححتقالخ واختصححححا  القضححححاء وتعدد ان يوضححححح الطالب بعم المبادق القضححححائية  1.3

 درجات التقاضي

 

  المهارات 2

  ان يحلل الطالب النصو  الفقهية 2.1

  ان يستنبط الطالب سبب الخالف وثمرته 2.2

  ان ينزخ الطالب المسائل على الواقع بعد تصورها 2.3

  القيم 3

  بالعملية التعليميةان يشارك الطالب زمالئه في األنشطة المتعلقة  3.1
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  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 1 التعريف بالمقرر وأهدافه ومفرداته 1

 4 االختصا  الدولي، تعريفه، أهميته وطبيعته وحاالته 2

 5 االختصا  المحلي، تعريفه، أهميته وطبيعته وحاالته 3

 5 وانواعهاالختصا  النوعي، تعريفه، أهميته  4

 15 المجموع

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 

أن يتعرف الطالب على المراد بالقضحححححححاء وانواعه 

 المصنفات فيه.واركانه واشهر 
الحححمحححححححاضحححححححححرات، الحححححححوار 

 والنقاش، القراءة الفقهية الناقدة

االختبحححار التحريري، تقييم 

الحححتحححكحححلحححيحححفحححات الحححعحححلحححمحححيحححة، 

 االختبارات الشفوية

1.2 

 ان يوضح الطالب شروط القاضي وكيفية توليته
الحححمحححححححاضحححححححححرات، الحححححححوار 

 والنقاش، القراءة الفقهية الناقدة

االختبحححار التحريري، تقييم 

الحححتحححكحححلحححيحححفحححات الحححعحححلحححمحححيحححة، 

 االختبارات الشفوية

1.3 

ان يوضححححححح الطالب بعم المبادق القضحححححححائية في 

المملكة كاسححححححتقالخ واختصححححححا  القضححححححاء وتعدد 

 درجات التقاضي

الحححمحححححححاضحححححححححرات، الحححححححوار 

 والنقاش، القراءة الفقهية الناقدة

االختبحححار التحريري، تقييم 

الحححتحححكحححلحححيحححفحححات الحححعحححلحححمحححيحححة، 

 االختبارات الشفوية

 المهارات 2.0

2.1 

 ان يحلل الطالب النصو  الفقهية
الحححمحححححححاضحححححححححرات، الحححححححوار 

 والنقاش، القراءة الفقهية الناقدة

االختبحححار التحريري، تقييم 

الحححتحححكحححلحححيحححفحححات الحححعحححلحححمحححيحححة، 

 االختبارات الشفوية

2.2 

 ان يستنبط الطالب سبب الخالف وثمرته
الحححمحححححححاضحححححححححرات، الحححححححوار 

 والنقاش، القراءة الفقهية الناقدة

االختبحححار التحريري، تقييم 

الحححتحححكحححلحححيحححفحححات الحححعحححلحححمحححيحححة، 

 االختبارات الشفوية

2.3 

 ان ينزخ الطالب المسائل على الواقع بعد تصورها
الحححمحححححححاضحححححححححرات، الحححححححوار 

 والنقاش، القراءة الفقهية الناقدة

االختبحححار التحريري، تقييم 

الحححتحححكحححلحححيحححفحححات الحححعحححلحححمحححيحححة، 

 االختبارات الشفوية

 القيم 3.0

3.1 
الطالب زمالئه في األنشححححححطة المتعلقة ان يشححححححارك 

 بالعملية التعليمية
 المالحظة تقييم التكليفات التكليفات العلمية

 الطلبة  تقييم طة

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر المناقشة والحضور 1

 %10 مستمر تدريبات عملية 2

 %20 العاشر المحكمة الصوريةتدريب في  3

 %20 الثامن اختبار نصفي 4

 %40 السادس عشر اختبار نهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 (.أسبوعًيا ساعات ثالث) املكتبية الساعات 

 اجلامعي ألستاذ املقرر اإللكرتوني الربيد عرب التواصل. 
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 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم:قائمة . 1

 االختصا  القضائي، ناصر الغامدي - للمقرر المراجع الرئيسة

 التنظيم القضائي يف اململكة، سعود الدريب. - المساندةالمراجع 

 اإللكترونيةالمصادر 
 مواقع اإلنترنت  -
 المكتبة الرقمية السعودية  -

   ىأخر

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعة عرض  –قاعات دراسية   ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

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

 السبورة  –جهاز عرض البيانات 

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 غير مباشر عضو هيئة التدريس مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 غير مباشر الطالب –أساتذة المادة  فاعلية طرق تقييم الطالب

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

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 ح. اعتماد التوصيف 

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) املرافعات يف القضاء اإلداري المقرر:اسم 

 CLAW 124 رمز المقرر:

  حاماةالمالعالي في دبلوم ال البرنامج:

 بالغاط القانون/ كلية العلوم والدراسات اإلنسانية القسم العلمي:

 المجمعةجامعة  المؤسسة:

  التوصيف:تاريخ اعتماد 
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

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

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

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

 3 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

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

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

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

 4 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

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

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 5 .................................................................................... . المرافق والتجهيزات التعليمية والبحثية المطلوبة:2

 5 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 5 ................................................................................................................... توصيفح. اعتماد ال
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعة معتمدة 2 المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

 الثانيالمستوى  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 ٪ 100 30 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 )على مستوى الفصل الدراسي( االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 25 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

 5 حلقات بحث 3

  )تذكر(ى أخر 4

 30 اإلجمالي
 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

 

 دراسة أحكام المرافعات اإلدارية في المملكة العربية السعودية .

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 .تزويد الطالب بالمعارف النظامية ذات العالقة ببيان ضوابط العمل اإلداري وحدود مشروعيته 

 .التأسيس العلمي لمبدأ المشروعية 

  القضائية على أعمال اإلدارة.اإللمام بأنواع الرقابة 

 .معرفة المفاهيم والخصائص األساسية لدعوى اإللغاء 

 .إكساب الطالب الملكة القانونية لالستنباط من المنازعات اإلدارية 

 .تنمية قدرة الطالب على التوصل لألحكام المناسبة في قضايا المنازعات اإلدارية 

  الجلسات في المحاكم اإلداريةاإللمام بإجراءات رفع الدعوى ونظامية. 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  تعريف بعض المصطلحات والعبارات النظامية  1.1

  بيان ضوابط العمل اإلداري وحدود مشروعيته. 1.2

  المشروعيةالتأسيس العلمي لمبدأ  1.3

  اإللمام بأنواع الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة. 1.4

  المهارات 2



 
4 

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  إكساب الطالب الملكة القانونية لالستنباط من المنازعات اإلدارية. 2.1

  الفقهية والنظامية. النصوص حتليل 2.2

  القيم 3

  إبداء الرأي القانوني 3.1

  املختلفة املصادر من املعلومات وترتيب العلمي البحث 3.2

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 التعريف بالمقرر وأهدافه ومفرداته 1

 8 دعوى اإللغاء 2

 10 دعوى التعويض 3

 10 دعوى التأديب 4

 30 المجموع

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
المممممممحممماضمممممممممرة المممممممطمممورة  تعريف بعض المصطلحات والعبارات النظامية 

 )العروض التقديمية(

 –تقويم بنائي )أسممةلة هممفهية 

 أوراق عمل( -بحوث

1.2 
المممممممحممماضمممممممممرة المممممممطمممورة  بيان ضوابط العمل اإلداري وحدود مشروعيته.

 )العروض التقديمية(

 –تقويم بنائي )أسممةلة هممفهية 

 اختبارات( -بحوث

1.3 
المممممممحممماضمممممممممرة المممممممطمممورة  التأسيس العلمي لمبدأ المشروعية

 )العروض التقديمية(

 –تقويم بنائي )أسممةلة هممفهية 

 اختبارات( -بحوث

1.4 
المممممممحممماضمممممممممرة المممممممطمممورة  اإللمام بأنواع الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة.

 )العروض التقديمية(

-تقويم بنائي )أسممةلة هممفهية 

 التدريب(  –أوراق عمل 

 المهارات 2.0

2.1 

باط من  ية لالسممممممتن قانون كة ال إكسممممممماب الطالب المل

 المنازعات اإلدارية.
الممبممحمممث فممي المممصمممممممممادر  –

 النظامية وقواعد المعلومات 

اثارة قضمممايا واسمممةلة وامثلة 

واقعيمممة ومالحظمممة طريقمممة 

 نعامل الطالب معها 

تحليل وتفسممممممير المادة العلمية  الفقهية والنظامية. النصوص حتليل 2.2

 المقروءة داخل القاعة

اثارة قضمممممايا واسمممممةلة امثلة 

 بحوث -واقعية 

 القيم 3.0

3.1 

قاعة ومن  إبداء الرأي القانوني المناقشمممممممة داخل ال

خالل ارسممممممممال إجممابممات على 

األسمممممممةلمممة من خالل البريمممد 

 اإللكتروني 

تقويم أداء الطمممالمممب اثنممماء 

 األداء بالراي القانوني 

3.2 
يب المعلومات من المصمممممممادر  حث العلمي وترت الب

 المختلفة
 تقارير -بحوث  المجموعات الصغيرة

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر المناقشة والحضور 1

 %10 مستمر ومناقشة القضايا 2

 %20 مستمر تدريب عملي 3

 %20 التاسع اختبار نصفي 4
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

5 
السمممادش عشمممر  اختبار نهائي

 او السابع عشر

40% 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،هفهي، عرض تقديمي تحريري، )اختباريم يالتق أنشطة

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 (.أسبوعًيا ساعات ثالث) املكتبية الساعات 

 اجلامعي ألستاذ املقرر اإللكرتوني الربيد عرب التواصل. 

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

 للمقرر المراجع الرئيسة

  ،2012هاني بن علي الطهراوي، قضاء اإللغاء، مكتبة التوبة، الرياض. 

  هاني بن علي الطهراوي، دعوى التعويض، العقود اإلدارية، دعوى التأديب، مكتبة

 .2013التوبة، الرياض، 

 المساندةالمراجع 

 ،مركز البحوث بمعهد  الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة في المملكة، هفيق علي

 م.2002اإلدارة العامة، 

  التحكيم في المنازعات اإلدارية ذات الطبيعة التعاقدية، وليد عباش، دار الجامعة الجديدة

 م2010للنشر، 

 اإللكترونيةالمصادر 
 .مجموعة األنظمة السعودية بموقع هيةة الخبراء بمجلس الوزراء 

 .المكتبة الرقمية السعودية 

  ىأخر

  هـ.1428ديوان المظالم لعام نظام 

  هـ.1435نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر عام 

  هـ1435الالئحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم لعام 

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

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

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

 جهاز عرض البيانات، السبورة

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباهر عضو هيةة التدريس مخرجات التعلم للمقرر مدى تحصيل

 غير مباهر التدريسأعضاء هيةة  فاعلية التدريس

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

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيةة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباهر وغير مباهر) يمقيالت طرق

 ح. اعتماد التوصيف 

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة
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  تاريخ الجلسة

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرق االثبات المقرر:اسم 

 CLAW 125 رمز المقرر:

  حاماةالم العالي في دبلوملا البرنامج:

 القانون/ كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط القسم العلمي:

 المجمعةجامعة  المؤسسة:

  التوصيف:تاريخ اعتماد 

 

 



 
2 

 

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

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

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعة معتمدة 2 المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

 الثانيالمستوى  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 ٪ 100 30 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 )على مستوى الفصل الدراسي( االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 30 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  حلقات بحث 3

  )تذكر(ى أخر 4

 30 اإلجمالي
 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

 يتعرف الطالب علي طرق اإلثبات وأهميته والمبادئ التي يقوم عليها نظام اإلثبات نأ

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 معرفة طرق اإلثبات أمام القضاء والمحاكم
 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  أن يتعرف على المفاهيم اإلثباتية في كل أفرع القانون 1.1

  أن يتعرف على األدلة وسرد الشروط الخاصة بها 1.2

  أن يتعرف على المبادئ اإلثباتية واستثناءاتها 1.3

  المهارات 2

وتطبيق طرق اإلثبات وتقديم النصححححححه بشححححححننها في كل أنواع القضححححححايا التي تعر  على تحليل  2.1

 المحاكم

 

  القدرة على تحديد عبء اإلثبات وانتخاب الدليل المناسب 2.2

  القدرة على استخالص الوقائع من األدلة 2.3

  القيم 3

  تطوير الذات شخصيا ومهنيا 3.1

  فريق وتكوين عالقات إيجابية ناجحة مع اآلخرينتنمية العمل الجماعي ضمن  3.2

  االلتزام بالقيم المجتمعية السائدة، وآداب المهنة  3.3
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  تنمية مهارة اتخاذ القرار 3.4

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 التعريف بالمقرر وأهدافه ومفرداته 1

 4 معني اإلثبات، وأركانه، وشروطه. 2

 4 االتجاهات في طرق اإلثبات. 3

 4 طرق اإلثبات 4

 4 اإلقرار 5

 4 الشهادة 6

 4 القرائن 7

 2 الكتابة 8

 2 اليمين 9

 30 المجموع

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 

أن يتعرف على المفحححاهيم اإلثبحححاتيحححة في كحححل أفرع 

 القانون
الحمححححححاضحححححححرات والحعححرو  

الحححححححوارات  –الحححتحححقحححديحححمحححيحححة 

 الواجبات  –والمناقشات 

األسححححححشلححة الشححححححفويححة أثنححاء 

االختبارات  –المحاضحححرات 

االختبحححارات  –القصحححححححيرة 

 الدورية والنهائية

1.2 

 على األدلة وسرد الشروط الخاصة بها أن يتعرف
الحمححححححاضحححححححرات والحعححرو  

الحححححححوارات  –الحححتحححقحححديحححمحححيحححة 

 الواجبات   –والمناقشات 

األسححححححشلححة الشححححححفويححة أثنححاء 

االختبارات  –المحاضحححرات 

االختبحححارات  –القصحححححححيرة 

 الدورية والنهائية

1.3 

 أن يتعرف على المبادئ اإلثباتية واستثناءاتها
الحمححححححاضحححححححرات والحعححرو  

الحححححححوارات  –الحححتحححقحححديحححمحححيحححة 

 الواجبات -والمناقشات

األسححححححشلححة الشححححححفويححة أثنححاء 

االختبارات  –المحاضحححرات 

االخححتححبحححارات  -الححقصححححححححيححرة

 الدورية والنهائية

 المهارات 2.0

2.1 

تحليل وتطبيق طرق اإلثبات وتقديم النصحححه بشحححننها 

 في كل أنواع القضايا التي تعر  على المحاكم
المحاضححححححرات واسححححححتضححححححافة 

 –ورش العمل  –المختصحححححين 

 طرح القضايا العملية 

األسححشلة الشححفوية والتحريرية 

 –أثححنحححاء الححمححححححاضححححححححرات 

اإلشحححراف على ورش العمل 

 وتقييمها 

2.2 

يل  القحدرة على تححديحد عحبء اإلثبحات وانتخحاب الحدل

 المناسب

المحاضححححححرات واسححححححتضححححححافة 

 –ورش العمل  –المختصحححححين 

 طرح القضايا العملية 

اإلشراف  –األسشلة الشفوية 

 على ورش العمل

2.3 

المحاضححححححرات واسححححححتضححححححافة  القدرة على استخالص الوقائع من األدلة

 –ورش العمل  –المختصحححححين 

 طرح القضايا العملية

اإلشراف  –األسشلة الشفوية 

 على ورش العمل

 القيم 3.0

3.1 

 تطوير الذات شخصيا ومهنيا

 المناقشة

مالحظححة أداء الطححالححب أثنححاء 

المناقشححححححة والحوار النظامي 

مراقبة مدى التزام الطالب  –

بحححانجحححاا المهحححام في الوقححح  

 المحدد
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.2 
تنمية العمل الجماعي ضححححمن فريق وتكوين عالقات 

 إيجابية ناجحة مع اآلخرين
 العمل الجماعي

تقويم أداء الطالب أثناء عمل 

 المجموعة

3.3 
 االلتزام بالقيم المجتمعية السائدة، وآداب المهنة 

 المناقشة
مالحظحححة سححححححلو  الطحححالححب 

 داخل القاعة وخارجها

3.4 

 تنمية مهارة اتخاذ القرار

 طرح اآلراء والمدافعة عنها

إثحححارة قضحححححححححايحححا واقححعححيحححة 

ومالحظحححة طريقحححة تعحححامحححل 

 الطالب معها

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 التقييمتوقيت 

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر الحوارات والمناقشات 1

 %10 مستمر البحوث وتحليل القضايا 2

 %20 مستمر التدريب على قضايا واقعية 3

 %20 الحادي عشر االختبار الفصلي 4

 %40 السادس عشر االختبار النهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عر  تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 (.أسبوعًيا ساعات ثالث) املكتبية الساعات 

 اجلامعي ألستاذ املقرر اإللكرتوني الربيد عرب التواصل. 

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

 للمقرر المراجع الرئيسة
الواضه في شرح وسائل اإلثبات وتطبيقاتها حسب نظام المرافعات السعودي ، د.  -

 مكتبة الرشد. 2015عبد الكريم القضاة،  رمنذ

 المساندةالمراجع 
  وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية ، محمد الزحيلي –كتاب الصله في كتب الفقهاء 

 اإللكترونيةالمصادر 
  موقع واارة العدل 

  مجموعة األنظمة السعودية بموقع هيشة الخبراء بمجلس الواراء 

 المكتبة الرقمية السعودية 

  ىأخر
  األسطوانات المدمجة  –البرامج المعتمدة علي الحاسب اآللي 

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 القاعات الدراسية ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العر  القاعات)

 التجهيزات التقنية
 )جهاا عر  البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 جهاا عر  البيانات، السبورة

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 غير مباشر أساتذة المادة مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 غير مباشر الطالب -أساتذة المادة  فاعلية طرق تقييم الطالب

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

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيشة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 ح. اعتماد التوصيف 

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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 القانون/ كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط القسم العلمي:

 المجمعةجامعة  المؤسسة:

  التوصيف:تاريخ اعتماد 
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعة معتمدة 2 المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

 الثانيالمستوى  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 ال يوجد

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  التدريسية عدد الساعات الدراسة نمط م

 ٪ 100 30 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 )على مستوى الفصل الدراسي( االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 30 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  حلقات بحث 3

  )تذكر(ى أخر 4

 30 اإلجمالي

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

 .المملكة العربية السعوديةداخل وخارج لقضاء في ل ، مبادئ تنظيميةفي اإلسالمعلى األسس التنظيمية للقضاء التعرف 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 المملكة.د الطالب باسس التنظيم القضائي في تزوي -
 تعويد الطالب واستيعاب التنظيمات القضائية بالمملكة. -

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  التنظيم القضائي في المملكة.أن يتعرف الطالب على  1.1

  واستيعاب التنظيم القضائي في المملكةاكتساب الطالب القدرة على فهم  1.2

  المهارات 2

  من المفترض ان يكون لدي دارسي هذا المقرر القدرة على معرفة التنظيمات القضائية بالمملكة. 2.1

  القيم 3

  ان يشارك الطالب زمالئه في األنشطة المتعلقة بالعملية التعليمية 3.1

  خالل فهم القواعد القانونية واالستفادة منها.القدرة على التعليم الذاتي من  3.2

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 التعريف بالمقرر وأهدافه ومفرداته 1

 8 نظام التحقيق واالدعاء العام 2

 10 نظام العمل والعمال 3

 10 نظام التأمينات االجتماعية 4
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 30 المجموع

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 

أن يتعرف الطاااالاااب على التنظيم القضاااااااااائي في 

 المملكة.
الاااماااحااااضااااااااارات، الاااحاااوار 

 الناقدةوالنقاش، القراءة الفقهية 

االختباااار التحريري، تقييم 

الاااتاااكااالااايااافاااات الاااعااالاااماااياااة، 

 االختبارات الشفوية

1.2 

اكتسااااب الطالب القدرة على فهم واساااتيعاب التنظيم 

 القضائي في المملكة
الاااماااحااااضااااااااارات، الاااحاااوار 

 والنقاش، القراءة الفقهية الناقدة

االختباااار التحريري، تقييم 

الاااتاااكااالااايااافاااات الاااعااالاااماااياااة، 

 االختبارات الشفوية

 المهارات 2.0

2.1 

من المفترض ان يكون لاادي دارسااااااي هااذا المقرر 

 القدرة على معرفة التنظيمات القضائية بالمملكة.

طرح التنظيمات المحاضرات، 

لحوار القضااااااائية في المملكة ل

 والنقاش، القراءة الفقهية الناقدة

االختباااار التحريري، تقييم 

الاااتاااكااالااايااافاااات الاااعااالاااماااياااة، 

 االختبارات الشفوية

 القيم 3.0

3.1 
ان يشااااااارك الطالب زمالئه في األنشااااااطة المتعلقة 

 بالعملية التعليمية
 المالحظة تقييم التكليفات التكليفات العلمية

 
القااادرة على التعليم الاااذاتي من خالل فهم القواعاااد 

 القانونية واالستفادة منها.
 المالحظة تقييم التكليفات العروض التقديمية والسمنار

 الطلبة  تقييم طة

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر المناقشة والحضور 1

 %10 مستمر تدريبات عملية 2

 %20 العاشر تدريب في المحكمة الصورية 3

 %20 الثامن اختبار نصفي 4

 %40 السادس عشر اختبار نهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 (.أسبوعًيا ساعات ثالث) املكتبية الساعات 

 اجلامعي ألستاذ املقرر اإللكرتوني الربيد عرب التواصل. 

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

 للمقرر الرئيسةالمراجع 
 التعليق على نظام العمل السعودي الجديد، محمد الفوزان. -

 

 المساندةالمراجع 

 التأمينات االجتماعية ونظامها في المملكة، محمد قاروب الباشا. -

الوسيط يف شرح نظامي العمل والتأمينات االجتماعية يف اململكة العربية  -

 السعودية، السيد علي نايل.

واالدعاء العام ودورها يف نظام العدالة اجلنائية يف اململكة هيئة التحقيق  -

 العربية السعودية، فيصل القحطاني

 اإللكترونيةالمصادر 
 مواقع اإلنترنت  -
 المكتبة الرقمية السعودية  -
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   ىأخر

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعة عرض  –قاعات دراسية   ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

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

 السبورة  –جهاز عرض البيانات 

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم التقويممجاالت 

 غير مباشر عضو هيئة التدريس مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 غير مباشر الطالب –أساتذة المادة  فاعلية طرق تقييم الطالب

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

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 ح. اعتماد التوصيف 

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) اإلداريصيغ العقود واللوائح واملذكرات أمام القضاء  المقرر:اسم 

 CLAW 127 رمز المقرر:

  حاماةالمالعالي في دبلوم لا البرنامج:

 العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاطالقانون/ كلية  القسم العلمي:

 المجمعةجامعة  المؤسسة:

  التوصيف:تاريخ اعتماد 
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

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

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

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

 3 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

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

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

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

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

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

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 6 .................................................................................... . المرافق والتجهيزات التعليمية والبحثية المطلوبة:2

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

 6 ................................................................................................................... توصيفح. اعتماد ال
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعة معتمدة 1 المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

 الثانيالمستوى  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 ٪ 100 15 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 )على مستوى الفصل الدراسي( االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 15 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  حلقات بحث 3

  )تذكر(ى أخر 4

  اإلجمالي

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

، والقواعد األساسية لكتابتها، صياغة العقود والمذكرات واللوائح القانونيةيدرس الطالب في هذا المقرر كيفية وأهمية ومهارات 

 وأهمية الرجوع لكتب الفقهاء فيما يتعلق بالعقود، ويتعلم األسلوب القانوني األمثل لذلك.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

مهارات الصياغة القانونية للعقود وتعريفه ه إكساب، والطالب بأهمية وفوائد صياغة العقود والمذكرات واللوائح القانونيةتعريف 
 باألسس والقواعد الالزمة لكتابتها.

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  تعريف الطالب بالمعارف القانونية المتعلقة بصياغة العقود 1.1

تعريف الطالب باألصووووووون القانونية الالزمة ابرام العقود بأنواعها المختلفة وتزويدع بالمعرفة  1.2

الالزمة لفهم التعاقد بجميع مراحله بدءا من مرحلة التفاوض إلى إبرام العقد وصوووووووال إلي مرحلة 

 التنفيذ.

 

  ف الطالب بالمعرفة القانونية الالزمة للتعامل مع مرحلة ما بعد التنفيذتعري 1.3

التعاقد وإكسووووابه  دتعريف الطالب بالمهارات العلمية والعملية الالزمة للتعامل مع مشووووكالت ما بع 1.4

 مهارات التفسير القانوني الصحيح لنصوص العقد وشروطه

 

المنازعات الناشوووونة عن العقد سووووواء أمام التحكيم أو  القدرة على التوصوووول لمحكام المناسووووبة في 1.5

 القضاء

 

  المهارات 2

  تحليل النصوص الفقهية والنظامية  2.1

  تصور المسائل وتنزيلها على الواقع 2.2
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  البحث العلمي وترتيب المعلومات من المصادر المختلفة  2.3

  القيم 3

  تطوير الذات شخصيا ومهنيا 3.1

  العمل ضمن فريق وتكوين عالقات إيجابية ناجحة مع اآلخرينتنمية  3.2

  االلتزام بالقيم المجتمعية السائدة، وآداب المهنة 3.3

  تنمية مهارة اتخاذ القرار 3.4

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 1 التعريف بالمقرر وأهدافه ومفرداته 1

 2 أنواع العقود التجارية 2

 3 صيغ العقود التجارية 3

 3 أنواع العقود الحكومية 4

 3 أنواع المذكرات 5

 3 كيفية صياغة العقود واللوائح والمذكرات. 6

 15 المجموع

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 

تعريف الطالب بالمعارف القانونية المتعلقة بصياغة 

 العقود
الوووموووحووواضووووووووورة الوووموووطوووورة 

 )العروض التقديمية ( المناقشة 

 –تقويم بنائي ) أسنلة شفهية 

بووووحووووو  وأوراق عووووموووول 

توووودريووووب (              –وتووووقوووواريوووور 

تقويم نهوووائي ) االختبوووارات 

 التحريرية (

1.2 

تعريف الطالب باألصووووووون القانونية الالزمة ابرام 

العقود بأنواعها المختلفة وتزويدع بالمعرفة الالزمة 

لفهم التعاقد بجميع مراحله بدءا من مرحلة التفاوض 

 إلي إبرام العقد وصوال إلي مرحلة التنفيذ.

الوووموووحووواضووووووووورة الوووموووطوووورة 

 )العروض التقديمية( المناقشة 

 –تقويم بنائي ) أسنلة شفهية 

قارير  تدريب (  –بحو  وت

تقويم نهوووائي ) االختبوووارات 

 التحريرية

1.3 

تعريف الطالب بالمعرفة القانونية الالزمة للتعامل 

الوووموووحووواضووووووووورة الوووموووطوووورة  مع مرحلة ما بعد التنفيذ

)الوووعوووروض الوووتوووقوووديووومووويوووة(          

 المناقشة 

 –تقويم بنائي ) أسنلة شفهية 

بووووحووووو  وأوراق عووووموووول 

توووودريووووب (           –وتووووقوووواريوووور 

تقويم نهوووائي ) االختبوووارات 

 التحريرية

1.4 

تعريف الطالب بالمهارات العلمية والعملية الالزمة 

التعاقد وإكسابه مهارات  دللتعامل مع مشكالت ما بع

 التفسير القانوني الصحيح لنصوص العقد وشروطه

الوووموووحووواضووووووووورة الوووموووطوووورة 

 )العروض التقديمية( المناقشة 

 –تقويم بنائي ) أسنلة شفهية 

بووووحووووو  وأوراق عووووموووول 

 تدريب (       –وتقارير 

1.5 

القدرة على التوصل لمحكام المناسبة في المنازعات 

 أمام التحكيم أو القضاءالناشنة عن العقد سواء 

الوووموووحووواضووووووووورة الوووموووطوووورة 

)الوووعوووروض الوووتوووقوووديووومووويوووة (          

 المناقشة 

 –تقويم بنائي ) أسنلة شفهية 

بووووحووووو  وأوراق عووووموووول 

 تدريب ( –وتقارير 

 المهارات 2.0

2.1 

تحليل وتفسووووووير المادة العلمية  تحليل النصوص الفقهية والنظامية 

لقووواعوووة  مقروءة داخووول ا ل  –ا

 –مجموعات النقاش الصووريرة 

البحث العلمي في المصوووووووادر 

الفقهيوووة والنظووواميوووة وقواعووود 

 المعلومات

شووووووفويا ) مناقشووووووة التقارير 

 البحثية (                          
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.2 

تحليل وتفسووووووير المادة العلمية  تصور المسائل وتنزيلها على الواقع

لقووواعوووة  مقروءة داخووول ا ل  –ا

 –مجموعات النقاش الصووريرة 

البحث العلمي في المصوووووووادر 

الفقهيوووة والنظووواميوووة وقواعووود 

المحووواكووواة في  –المعلوموووات 

 المحكمة الصورية 

شووووووفويا ) مناقشووووووة التقارير 

 البحثية (

2.3 

يب المعلومات من المصوووووووادر  حث العلمي وترت الب

 المختلفة 

 –مجموعات النقاش الصووريرة 

البحث العلمي في المصوووووووادر 

الفقهيوووة والنظووواميوووة وقواعووود 

 المعلومات 

 ) مناقشة التقارير البحثية (

 القيم 3.0

3.1 

 تطوير الذات شخصيا ومهنيا

 المناقشة -العمل الجماعي 

تقويم أداء الطالب أثناء عمل 

مالحظوووة أداء –المجموعوووة 

الطووالووب أثنوواء المنوواقشووووووووة 

 والحوار النظامي

3.2 

العمل ضوووووومن فريق وتكوين عالقات إيجابية تنمية 

 ناجحة مع اآلخرين
 المناقشة –العمل الجماعي 

تقويم أداء الطالب أثناء عمل 

مالحظووة أداء  –المجموعووة 

الطووالووب أثنوواء المنوواقشووووووووة 

 والحوار النظامي

3.3 

 االلتزام بالقيم المجتمعية السائدة، وآداب المهنة

 المناقشة –العمل الجماعي 

تقويم أداء الطالب أثناء عمل 

مالحظووة أداء  –المجموعووة 

الطووالووب أثنوواء المنوواقشووووووووة 

 والحوار النظامي

3.4 

 تنمية مهارة اتخاذ القرار

 المناقشة –العمل الجماعي 

تقويم أداء الطالب أثناء عمل 

مالحظووة أداء  –المجموعووة 

الطووالووب أثنوواء المنوواقشووووووووة 

 والحوار النظامي

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر المناقشة والحضور 1

 %10 مستمر تدريبات عملية 2

 %20 العاشر تدريب في المحكمة الصورية 3

 %20 الثامن اختبار نصفي 4

 %40 السادس عشر اختبار نهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 (.أسبوعًيا ساعات ثالث) املكتبية الساعات 

 اجلامعي ألستاذ املقرر اإللكرتوني الربيد عرب التواصل. 

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

 للمقرر المراجع الرئيسة

 صيغ العقود والدعاوي، عبدهللا سليم -

، 1صوويغ العقود في الفقه ااسووالمي ، صووالح الرليقة ، كنوز اشووبيليا ، الرياض ، ط -

 هـ1427
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 المساندةالمراجع 

 أسامة شتاتصيغ العقود والدعاوى،  -

 فن الصياغة القانونية وتشريعًا وفقهًا وقضاًء،  د. عبدالقادر الشيخلي -

 والتصرفات القانونية، أنور طلبه.مناذج العقود  -

 اإللكترونيةالمصادر 
 مواقع اانترنت  -
 المكتبة الرقمية السعودية  -

   ىأخر

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعة عرض  –قاعات دراسية   ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

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

 السبورة  –جهاز عرض البيانات 

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 غير مباشر عضو هينة التدريس مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 غير مباشر الطالب –أساتذة المادة  فاعلية طرق تقييم الطالب

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

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هينة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 ح. اعتماد التوصيف 

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطرق البديلة لفض املنازعات) الصلح والتحكيم( المقرر:اسم 

 CLAW 128 رمز المقرر:

  حاماةالمالعالي في دبلوم لا البرنامج:

 والدراسات اإلنسانية بالغاطالقانون/ كلية العلوم  القسم العلمي:

 المجمعةجامعة  المؤسسة:

  التوصيف:تاريخ اعتماد 

 

 



 
2 

 

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

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

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

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

 3 ................................................................................................................... تعلم للمقرر:. مخرجات ال3

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

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

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

 4 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

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

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 5 .................................................................................... والتجهيزات التعليمية والبحثية المطلوبة:. المرافق 2

 5 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

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

 ساعة معتمدة 2 المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

 الثانيالمستوى  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 ال يوجد

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  التدريسية عدد الساعات الدراسة نمط م

 ٪ 100 30 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 )على مستوى الفصل الدراسي( االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 30 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  حلقات بحث 3

  )تذكر(ى أخر 4

 30 اإلجمالي

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

)مدني  كقضاء اختياري خاص لحل النزاعات والصلح والوساطة كطرق بديلة بالتحكيم التعريف يهدف المقرر إلى
، هابين مييز، والتاوطبيعته هاأنواعو من الناحية التاريخية  هذه الطرق والتعرف على  وتجاري( مختلف عن قضاء الدولة،

 ا وسبل تنفيذها.فيه، وطرق الطعن اللجوء إليهااآلثار المترتبة على و  ا،بيان شروط صحتهو 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

تعريف الطالب بنظام التحكيم السعودي والئحته التنفيذية، وبالصلح والوساطة وأنواعهما، وتنمية قدرة الطالب على 

 الطرق البديلة لفض المنازعات وإجراءاتها في القضايا المنظورة. التوصل ألحكام
 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  أن يلم بالمبادئ األساسية واألسس العامة لنظام التحكيم السعودي 1.1

  الطرق البديلة لفض النزاعأن يتعرف على عناصر  1.2

  أن يحدد إجراءات التحكيم ، وإشكاالته 1.3

  المهارات 2

  تحليل نظام التحكيم السعودي والئحته التنفيذية 2.1

  التمييز بين مختلف عناصر الطرق البديلة لفض المنازعات 2.2

  القيم 3

  تطوير الذات شخصيا ومهنيا 3.1

  القرارتنمية مهارة اتخاذ  3.2

  حل النزاعات الواردة في المسائل القضائية 3.3
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  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 التعريف بالمقرر وأهدافه ومفرداته 1

 4 الصلح وشروطهمعني  2

 4 أقسام الصلح وأحكامه 3

 4 معني التحكيم، وشروط المحكم 4

 4 أنواع التحكيم 5

 6 التحكيمآثار  6

 6 نظام التحكيم السعودي 7

 30 المجموع

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
العامة لنظام أن يلم بالمبادئ األسااااااساااااية واألساااااس 

 التحكيم السعودي
 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة أن يتعرف على عناصر الطرق البديلة لفض النزاع 1.2

 االختبارات المحاضرة أن يحدد إجراءات التحكيم ، وإشكاالته 1.3

 المهارات 2.0

 تطبيقات قضائية العمليالتدريب  تحليل نظام التحكيم السعودي والئحته التنفيذية 2.1

2.2 
لة لفض  بدي التمييز بين مختلف عناصاااااار الطرق ال

 المنازعات
 االختبارات التدريب العملي

 القيم 3.0

3.1 

 تطوير الذات شخصيا ومهنيا

 المناقشة

مالحظااة أداء الطااالااب أثناااء 

المناقشااااااة والحوار النظامي 

مراقبة مدى التزام الطالب  –

بثنااااء المنااااقشااااااااة والحوار 

مراقباااة مااادى  –النظاااامي 

 مالتزام الطالب بإنجاز المها

 في الوقت المحدد

3.2 

 تنمية مهارة اتخاذ القرار

 طرح اآلراء والمدافعة عنها

إثاااارة قضااااااااااياااا واقااعااياااة 

ومالحظاااة طريقاااة تعاااامااال 

 الطالب معها

 تطبيقات قضائية التدريب القضائية حل النزاعات الواردة في المسائل 3.3

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 مستمر مقالة بحثية 1

 %5 مستمر اختبار قصير 2

 %20 9األسبوع  اختبار فصلي 3

 %10 مستمر التدريبات العملية 4

 %60 16األسبوع  االختبار النهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 (.أسبوعًيا ساعات ثالث) املكتبية الساعات 

 اجلامعي ألستاذ املقرر اإللكرتوني الربيد عرب التواصل. 
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 والمرافق: مصادر التعلم  –و 
 مصادر التعلم:قائمة . 1

 للمقرر المراجع الرئيسة
 عقد التحكيم في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، قحطان الدوري 

 الوجيز في شرح نظام التحكيم السعودي ، عيد الجهني -

 المساندةالمراجع 

 كتاب الصلح في كتب الفقهاء

 عقد الصلح في الشريعة اإلسالمية، نزيه حماد

 التحكيم التجاري الدولي، ريتشارد غارنيت وآخرين

عباس محمد  0الوصول إلى نعم، التفاوض الناجح دون تقديم تنازالت، جورج فيشر ترجمة د

 طه الصديق، المكتب الجامعي الحديث اإلسكندرية 

  

 اإللكترونيةالمصادر 

 موقع وزارة العدل

 بمجلس الوزراءمجموعة األنظمة السعودية بموقع هيئة الخبراء 

  المكتبة الرقمية السعودية 

  ىأخر
  ه1403نظام التحكيم والئحته التنفيذية الصادرة عام 

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 دراسية / قاعة عرضقاعات  ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

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

 جهاز عرض البيانات / السبورة الذكية 

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 غير مباشر عضو هيئة التدريس مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 غيرمباشر أساتذة المادة / الطالب فاعلية التدريس

 مباشر أساتذة المادة مصادر التعلم

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

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 ح. اعتماد التوصيف 

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمام القضاء اإلداري تدريب ميداني اسم المقرر:

 CLAW 129 رمز المقرر:

  حاماةالمالعالي في دبلوم لا البرنامج:

 اإلنسانية بالغاطالقانون/ كلية العلوم والدراسات  القسم العلمي:

 المجمعةجامعة  المؤسسة:

  التوصيف:تاريخ اعتماد 
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

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

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

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

 3 ................................................................................................................... تعلم للمقرر:. مخرجات ال3

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

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

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

 4 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

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

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 5 .................................................................................... والتجهيزات التعليمية والبحثية المطلوبة:. المرافق 2

 5 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

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

 ساعة معتمدة 2 المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

 الثانيالمستوى  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

   المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

 ٪ 100 30  أخرى 5

 )على مستوى الفصل الدراسي( االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 15 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

 15 حلقات بحث 3

  )تذكر(ى أخر 4

 30 اإلجمالي
 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

بالعمل الميداني الحقيقي وممارسته وفق الضوابط المعمول بها في نظام القضاء السعودي والعمل في مكاتب التعريف 

  .مواد نظرية و عمليةربط النظرية بالتطبيق الفعلي لما تم دراسته بالجامعة من المحاماة. 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2
 يهدف هذا المقرر إلى تأهيل الطالب بالمعرفة النظرية والتطبيقية التي تعينهم في ممارسة مهنة المحاماة.

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  .عرف  الطالب معنى وقيمة العمليان  1.1

  . عرف كيفية التعامل مع االخرينيان  1.2

  . عرف كيفية تطبيق المواد التي درستها بالكليةيان   1.3

  المهارات 2

  كتسب الطالب مهارة إتقان التعامل مع االخرين  .ي 2.1

  لقضاة.تقن  مهارات االتصال مع ايان  2.2

  القيم 3

  المشاركة المجتمعية .يتقبل  3.1

  يشارك مجموعات العمل في الحوار . 3.2
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  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 التعريف بالمقرر وأهدافه ومفرداته 1

2 
يتم إلحاق المتدرب في مكتب محاماة مرخص، ويتم تقييم الطالب من قبل مشرررررف البرنام  مع المدير 

 المباشر
28 

 30 المجموع

 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 تعين مشرف .عرف  الطالب معنى وقيمة العمليان  1.1

مباشرة علي 

في المكان   طالبال

 الذى يتدرب فيه.

تنمية الشعور بالمسئولية 

 .ملديه

 التقييم من قبل

المشرف 

 األكاديمي.

التقرير النهرررائي للتررردريرررب 

 الميداني.

 . عرف كيفية التعامل مع االخرينيان  1.2

 . عرف كيفية تطبيق المواد التي درستها بالكليةيان   1.3

 المهارات 2.0

بنهرررايرررة فترة  البكترررابرررة الط مهارة إتقان التعامل مع االخرين  . كتسب الطالبي 2.1

التررردريرررب العملي تقريرا  يبين 

خالصرررررررة تجربتهم الترردريبيررة 

والخبرات والمعلومرررات التي 

 حصلوا عليها.

 التقويم من قبل جهة التدريب

رأي المشرررررررف االكرراديميررة 

أثنررراء فترة   الببرررأداء الط

 التدريب
2.2 

 لقضاة.االتصال مع اتقن  مهارات يان 

 القيم 3.0

 يتقبل المشاركة المجتمعية . 3.1
 التكليف بدراسة حاله

 المحاضرات

الررتررقررويررم مررن قرربرررل جررهرررة 

الترردريررب، رأي المشرررررررف 

 االكاديمي المتابع.
 يشارك مجموعات العمل في الحوار . 3.2

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر املناقشة واحلضور 1

 %10 مستمر ومناقشة القضايا 2

 %40 مستمر تقييم املشرف االكادميي 4

 %40 16 تقييم جهة التدريب 5

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة
 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 (.أسبوعًيا ساعات ثالث) املكتبية الساعات 

 اجلامعي ألستاذ املقرر اإللكرتوني الربيد عرب التواصل. 
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 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم:قائمة . 1

 مالحظات المشرف االكاديمي خالل فترة التدريب للمقرر ةجع الرئيساالمر

  المساندةالمراجع 

  اإللكترونيةالمصادر 

   ىأخر

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

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

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

 جهاز عرض البيانات، السبورة

 ال يوجد تبعا  لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر عضو هيئة التدريس مخرجات التعلم للمقرر مدى تحصيل

 غير مباشر التدريسأعضاء هيئة  فاعلية التدريس

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

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنام ،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 ح. اعتماد التوصيف 

  االعتمادجهة 

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) املرافعات الشرعية المقرر:اسم 

 CLAW 121 المقرر:رمز 

  حاماةالمالعالي في دبلوم لا البرنامج:

 القانون/ كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط القسم العلمي:

 المجمعةجامعة  المؤسسة:

  التوصيف:تاريخ اعتماد 
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

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

 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

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

 3 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

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

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

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

 4 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

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

 5 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 5 .................................................................................... . المرافق والتجهيزات التعليمية والبحثية المطلوبة:2

 5 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 5 ................................................................................................................... توصيفح. اعتماد ال
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعة معتمدة 2 المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

 الثانيالمستوى  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 ٪ 100 30 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 )على مستوى الفصل الدراسي( االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 30 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  حلقات بحث 3

  )تذكر(ى أخر 4

 30 اإلجمالي
 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

 .دراسة نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

  .)....التعريف بالمصطلحات المتعلقة بالمقرر )الدعوى، االختصاص، الدفوع 

 .الوعي بأهمية المرافعات في تحقيق المقصود من القضاء 

  الترافع.القدرة على كتابة الئحة 

 القضائية األحكام على استنباط والقدرة التأمل على الطالب تعويد. 

 القضايا في لألحكام المناسبة التوصل على الطالب قدرة تنمية. 

 اإللمام بإجراءات رفع الدعوى ونظامية الجلسات.  

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  التعريف بالمصطلحات المتعلقة بالمقرر )الدعوى، االختصاص، الدفوع....(. 1.1

  الوعي بأهمية المرافعات في تحقيق المقصود من القضاء. 1.2

  اإللمام بإجراءات رفع الدعوى ونظامية الجلسات. 1.3

  المهارات 2

  القضائية األحكام تحليل 2.1

  .القضايا في لألحكام المناسبة التوصل 2.2

  القيم 3
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المرافعات.اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في  3.1

مراجعة البحوث والدراساااااات المنشاااااورة ورير المنشاااااورة في الجامعات والمج ت والدوريات  3.2

 .العربية واألجنبية

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 بالمقرر وأهدافه ومفرداته التعريف 1

 8 التنفيذ 2

 10 الحجز، معناه وأنواعه وطرق تنفيذه 3

 10 القضاء المستعجل، معناه، وحاالته وشروطه 4

 30 المجموع

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 

التعريف بالمصاااطلحات المتعلقة بالمقرر )الدعوى، 

 االختصاص، الدفوع....(.
الاااماااحااااضااااااااارة الاااماااطاااورة 

 )العروض التقديمية(

 –تقويم بنائي )أسااةلة شاافهية 

 –أوراق عااااماااال -بااااحااااوث

 التدريب( 

1.2 
المقصااااااود من الوعي بأهمية المرافعات في تحقيق 

 القضاء.
 واجبات -اختبارات  عرض بعض القضايا العملية

 اختبارات -واجبات  المحاضرات اإللمام بإجراءات رفع الدعوى ونظامية الجلسات. 1.3

 المهارات 2.0

2.1 

تحليل وتفسااااااير المادة العلمية  القضائية األحكام تحليل

لقااااعاااة  مقروءة داخااال ا ل  –ا

البحث في المصاااااادر النظامية 

 وقواعد المعلومات 

اثارة قضاااايا واساااةلة وامثلة 

واقعياااة وم حظاااة طريقاااة 

 نعامل الط ب معها 

 اختبارات -واجبات  المحاضرات .القضايا في لألحكام المناسبة التوصل 2.2

 القيم 3.0

3.1 

قاعة ومن المناقشاااااااة داخل  المرافعات.اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في  ال

خ ل ارسااااااااال إجااابااات على 

األساااااااةلاااة من خ ل البرياااد 

  ياإللكترون

تقويم أداء الطاااالاااب اثنااااء 

 األداء بالراي القانوني 

3.2 

مراجعااة البحوث والاادراساااااااات المنشااااااورة ورير 

المنشااااااورة في الجااامعااات والمج ت والاادوريااات 

 العربية واألجنبية

 التقارير التدريب العملي

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر المناقشة والحضور 1

 %10 مستمر ومناقشة القضايا 2

 %20 مستمر تدريب عملي 3

 %20 التاسع اختبار نصفي 4

5 
الساااادش عشااار  اختبار نهائي

 او السابع عشر

40% 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، )اختباريم يالتق أنشطة
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 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 (.أسبوعًيا ساعات ثالث) املكتبية الساعات 

 اجلامعي ألستاذ املقرر اإللكرتوني الربيد عرب التواصل. 

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

 للمقرر المراجع الرئيسة

الكاشااااف في شاااارل نظام المرافعات الشاااارعية السااااعودي، عبد   بن خنين، دار  -

 التدمرية

 هـ والئحته التنفيذية. 1421نظام المرافعات الشرعية الصادر عام  -

 المساندةالمراجع 

 .أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي د. مفلح القضاة 

  الشرعية وعلم القضاء في المملكة العربية السعودية، نبيل إسماعيل أصول المرافعات

 م.1993عمر، منشأة المعارف 

  أحكام الدفوع في نظام المرافعات الشرعية السعودي، فؤاد عبد المنعم، الحسين علي

 م.2002رنيم، اإلسكندرية، المكتب العربي الحديث، 

 ية بالمملكة العربية السعودية، إجراءات رفع الدعوى في ظل نظام المرافعات الشرع

 امين بن ظاهر البديوي، أبو الفضل عز الدين خلف  ، دار قباء الحديثة.

-  

 اإللكترونيةالمصادر 

 .موقع وزارة العدل 

 .مجموعة األنظمة السعودية بموقع هيةة الخبراء بمجلس الوزراء 

 .المكتبة الرقمية السعودية 

 فيصل.قاعدة بيانات مكتبة جامعة الملك  -

  ىأخر

  هـ.1428نظام ديوان المظالم لعام 

  هـ.1435نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر عام 

 هـ1435ال ئحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم لعام 

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

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

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

 جهاز عرض البيانات، السبورة

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر عضو هيةة التدريس مخرجات التعلم للمقرر مدى تحصيل

 رير مباشر التدريسأعضاء هيةة  فاعلية التدريس

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

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيةة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر ورير مباشر) يمقيالت طرق

 ح. اعتماد التوصيف 

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة
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