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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
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متطلب جامعة



ب.



متطلب كلية

متطلب
قسم

أخرى

اختياري

إجباري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(إن وجدت)

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
44

النسبة
%04

4.5

%14

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
44
4.5
45

* هي مقدار الوقت المستتتت مر في النشتتتاطات التي تستتتهم في تحقيق مخرجات التعلم للمقرر ،ويشتتتمل :ل  :جميع أنشتتتطة التعلم ،م ل :ستتتاعات االستتتتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
تقديم المعارف القانونية العامة.

 .2الهدف الرئيس للمقرر
تقديم المعارف القانونية.
•إعطاء الطالب المبتدئ أصول المعارف القانونية.
•تنمية ملكة التأمل والقدرة على االستنباط.

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2...
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
اإللمام بأهمية القانون وضرورة احترامه.
•القدرة على استنباط والتحليل لبعض النصوص القانونية.
•معرفة كيفية سن القانون في المملكة.
المهارات
•مهارة تميز القواعد القانونية عن القواعد االجتماعية األخرى.
•مهارة تحليل بعض القواعد القانونية وبيان الفرض والحكم فيها.

الكفاءات
القدرة على العمل بشكل فردي وجماعي.
•القدرة على المناقشة والتحليل.
•القدرة على استنباط الفرض والحكم المضمنة في القاعدة القانونية.

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
0
14

قائمة الموضوعات

مقدمة عن القانون ووظيفته وضرورته
تحديد القاعدة القانونية خصائصها وتفريقها عن القواعد األخرى
تقسييييم القواعد القانونية وأنواعها ومعيار التفرقة بينها وبين القواعد األخرى الحاكمة للسيييلو
االجتماعي
مصادر القواعد القانونية( التشريع ،العرف)....
صياغة القواعد القانونية
تطبيق القواعد القانونية على األشخاص وفي الزمان والمكان
التعريف بالحقوق /وأنواعها
أشخاص الحق
محل الحق
استعمال الحق
المجموع

ساعات االتصال

3
6
6
6
3
6
6
3
3
3
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

المعارف
اإللمام بأهمية القانون وضرورة احترامه.

1.1

1.2

•القدرة على اسييتنباط والتحليل لبعض النصييوص
القانونية.
•معرفة كيفية سن القانون في المملكة.

…
2.0

المهارات
•مهييارة تميز القواعييد القييانونييية عن القواعييد
االجتماعية األخرى.

المحاضرات.
•مناقشييية نماذج للنصيييوص
القييانونييية لمحيياوليية تحليلهييا
وتفسيرها.
المحاضرات.
•مناقشييية نماذج للنصيييوص
القييانونييية لمحيياوليية تحليلهييا
وتفسيرها.
المحاضرات.
•مناقشييية نماذج للنصيييوص
القييانونييية لمحيياوليية تحليلهييا
وتفسيرها.
•النقاش الجماعي

2.1
•مهيارة تحلييل بعض القواعيد القيانونية وبيان
الفرض والحكم فيها.

•النقاش الجماعي

2.2

طرق التقييم
االمتحانات التحريرية.
أسيييييي لة شييييييفوية .عرض
الحاالت والقضييييايا العملية
للنقاش.
االمتحانات التحريرية.
أسيييييي لة شييييييفوية .عرض
الحاالت والقضييييايا العملية
للنقاش.
االمتحانات التحريرية.
أسيييييي لة شييييييفوية .عرض
الحاالت والقضييييايا العملية
للنقاش.
تيكيلييييف اليطيالب بييياجييراء
بعض الواجبات ومناقشيييية
حلولهيييا جمييياعييييا .عرض
نييمييياذج ميين اليينصيييييييوص
القانونية وتحليلها.
تيكيلييييف اليطيالب بييياجييراء
بعض الواجبات ومناقشيييية
حلولهييا جميياعي يا •.عرض
نييمييياذج ميين اليينصيييييييوص
القانونية وتحليلها.

…
3.0

الكفاءات
القدرة على العمل بشكل فردي وجماعي.

•المحاضرات.
•إعطييياء الطالب فرصيييييييية
لعرض ما أنجزه من واجبات
أمام زمالئه.

3.1

•القدرة على المناقشة والتحليل.

•إشرا الطالب في
المناقشات الجماعية.

3.2

…

•القدرة على اسيييتنباط الفرض والحكم المضيييمنة
في القاعدة القانونية.

•المحاضرات.
إعطاء الطالب فرصة
لعرض ما أنجزه من واجبات

تقويم الواجبات واألعمال
الفردية للطالب بشكل
دوري.
•تقويم المناقشات التي
تدور بين مجموعات
الطالب.
•تيقيوييم كيفيييية التحيييد
والكتابة باسييييييتخدام اللغة
القانونية.
تقويم الواجبات واألعمال
الفردية للطالب بشكل
دوري.
•تقويم المناقشات التي
تدور بين مجموعات
الطالب.
•تيقيوييم كيفيييية التحيييد
والكتابة باسييييييتخدام اللغة
القانونية.
تقويم الواجبات واألعمال
الفردية للطالب بشكل
دوري.
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الرمز

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس
أمام زمالئه • .إشرا
الطالب في المناقشات
الجماعية.

طرق التقييم
•تقويم المناقشات التي
تدور بين مجموعات
الطالب.
•تيقيوييم كيفيييية التحيييد
والكتابة باسييييييتخدام اللغة
القانونية.

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

أنشطة التقييم

توقيت التقييم
(باألسبوع)

7
13
80%
15

االختبار الفصلي األول
االختبار الفصلي الثاني
حضور ومشاركة
االختبار النهائي

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%24
%24
10%
%54

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

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
التأكيد على أعضاء هي ة التدريس في بداية كل فصل ليتيحوا الفرصة لطالبهم لكي يتواصلوا معهم عبر تواجدهم في مكاتبهم
خالل الساعات المكتبية ،وذلك من خالل إعالن تلك الساعات للطالب أثناء المحاضرات باإلضافة إلى تعليق تلك المواعيد على
أبواب مكاتبهم

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

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

-1الكتب المقررة المطلوبة:
كتاب المدخل لدراسيية العلوم القانونية د .خالد الرويس ،د .رزق الريس ، ٦٢٤١،مكتبة
الشقري ،ط ٣
-2المراجع الرئيسة:
 أصول األحكام الشرعية ومبادئ علم األنظمة عبد العزيز النعيم ،دار
اإلنماء ، ٦٢٤٤العربي ،ط •،٦
 المدخل للعلوم القانونية (،توفيق فرج) ،منشاة المعارف ،اإلسكندرية ،ط1
٦٩٩٢
أصول القانون ،حسن كيره ،منشاة المعارف ،اإلسكندرية ،ط ٦٦٩٩٤
موقع محامون.
•موقع مجلس الشورى( السعودي).
•موقع وزارة العدل السعودية .

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

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

تجهيزات

متطلبات المقرر
قاعة محاضرات تتسع ل  ٣٣طالبا.
توجد قاعات مجهزة باالتصييال باالنترنت لخدمة الطالب فضييال عن أجهزة
كمبيوتر في أكثر من مكان بالكلية لخدمة الطالب.
تم بالفعل تجهيز القاعات بوسائل التعليم الحديثة ،خاصة الفصول الذكية

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

اسيييييتبيان توزع لمعرفة آراء الطالب
لتقيدير ميدى كفاية وفاعلية أسييييييلوب
التدريس.
•مقيييابلييية عينيييات من الطالب ألخيييذ
مرئياتهم.
توضييييييي اإلجييابييات النموذجييية لكييل
اختبار أو تمرين.

مجاالت التقويم (م ل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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