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

3

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:

التعرف على تاريخ النظم القانونية ومدارس القانون في المجتمعات القديمة
 .2الهدف الرئيس للمقرر

يعرف الطالب تاريخ النظم القانونية ومدارس القانون في المجتمعات القديمة .
_ يعدد الطالب لمراحل تطور القوانين في العصر االسالمي .
_ يشرح الطالب لنشأة القانون في الجزيرة العربية ومصادره .
_ يناقش الطالب مدي مساهمة الشرائع القديمة في نشاة وتطور القاعدة القانونية في شبه الجزيرة العربية
_ يستعرض الطالب نظم الحكم واالدارة والزواج والملكية في الشرائع القديمة والحدي ة .
_ يحلل الطالب طبيعة النظام القضائي ونظام الجرائم والعقوبات في النظم القانونية المختلفة .

 .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
يستخلص تاريخ نشأة النظم القانونية في المجتمعات القديمة .
يحدد المراحل التي مر بها تطور القانون في العصرين الجاهلي واالسالمي .
يستعرض كيفية نشأة القانون في الجزيرة العربية ومراحل تطوره .
يوضح مدي مساهمة الشرائع القديمة في تطور التشريعات المعاصرة .
يشتتتترح طبيعة النظم القانونية من نظام الحكم واالدارة والزواج وايرها من النظم القانونية القديمة
والمعاصرة .
المهارات
يعرض للفوارق بين األنظمة القانونية في الشرائع والمجتمعات القديمة والحدي ة
يقارن بين مراحل تطور القانون في العصر االسالمي والجاهلي .
يحلل طبيعة النظم القانونية التي ظهرت بالجزيرة العربية .
يميز بين النظم القانونية في الشرائع التاريخية ومدي تطورها في العصر االسالمي .
يستخدم النشأة التاريخية للقواعد القانونية لتفسير ومناقشة التشريعات المعاصرة .
يبرهن علي فاعلية النظم القانونية المعاصرة .
الكفاءات
يتقبل المشاركة المجتمعية .
يشارك مجموعات العمل في الحوار .
يتكيف علي العمل ستتتوال الفردي أو الجماعي من خالل مجموعات العمل المشتتتتركة لتنمية تحمل
المسئولية .
يقود مجموعات العمل مع زمالئه في النشاطات الجماعية

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4

قائمة الموضوعات

الحياة االقتصادية لسكان شبة الجزيرة العربية قبل اإلسالم
الحياة االجتماعية
المعتقدات الدينية
نظام الحكم

ساعات االتصال

3
3
3
3

4

3

 5نظام القضاء
 6نظام الزواج
 7نظام المواريث والوصية
 8نظام الملكية واألموال
 0نظام العقود واالتفاقيات
 14نظام الجرائم والعقوبات

9
3
6
6
6
المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0
المعارف
يستتخلص تاريخ نشأة النظم القانونية في المجتمعات
1.1
القديمة .
يحتتتدد المراحتتتل التي مر بهتتتا تطور القتتتانون في
1.2
العصرين الجاهلي واالسالمي .
يستتتتتعرض كيفية نشتتتتأة القانون في الجزيرة العربية
…
ومراحل تطوره .
يوضتتتتح مدي مستتتتاهمة الشتتتترائع القديمة في تطور
التشريعات المعاصرة .
يشتتتتتترح طبيعتتتة النظم القتتتانونيتتتة من نظتتتام الحكم
واالدارة والزواج وايرها من النظم القانونية القديمة
والمعاصرة .
2.0
المهارات
يعرض للفوارق بين األنظمة القانونية في الشتتتتترائع
2.1
والمجتمعات القديمة والحدي ة
يقتتتارن بين مراحتتتل تطور القتتتانون في العصتتتتتتر
2.2
االسالمي والجاهلي .
يحلتتل طبيعتتة النظم القتتانونيتتة التي ظهرت بتتالجزيرة
…
العربية .
يميز بين النظم القتتانونيتتة في الشتتتتتترائع التتتاريخيتتة
ومدي تطورها في العصر االسالمي .
يستتتتتخدم النشتتتتأة التاريخية للقواعد القانونية لتفستتتتير
ومناقشة التشريعات المعاصرة .
يبرهن علي فاعلية النظم القانونية المعاصرة .
3.0
الكفاءات
يتقبل المشاركة المجتمعية .
3.1
يشارك مجموعات العمل في الحوار .
3.2
يتكيف علي العمتتل ستتتتتتوال الفردي أو الجمتتاعي من
خالل مجموعتتات العمتتل المشتتتتتتتركتتة لتنميتتة تحمتتل
…
المسئولية .
يقود مجموعتات العمتل مع زمالئته في النشتتتتتتاطتتات
الجماعية
 .2أنشطة تقييم الطلبة

م
1

أنشطة التقييم

االختبار الفصلي األول

طرق التقييم

المحاضرات

االمتحانات التحريرية

التعلم النشط

االختبارات الشفوية

العصف الذهني

المناقشات الشفوية

التكليف بالواجبات المنزلية
المناقشات الجماعية
التشتتتتتتجيع على منتتتاقشتتتتتتتتتة
القضايا العملية
استراتيجيات التعلم النشط

المحاضرات

التقويم التتتدوري للواجبتتتات
واألعمال الفردية

المناقشات الجماعية

التقويم المستتتتمر للمناقشتتتات
بين مجموعات العمل

التعليم التعاوني
توقيت التقييم
(باألسبوع)

السابع

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

 24درجة

5

م

أنشطة التقييم

2

االختبار الفصلي ال اني

3

الحضور والمشاركة

4

توقيت التقييم
(باألسبوع)

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

األستتتتتتتبتتوع
التتتتت تتتتتالتتتتت  24درجة
عشر
 14درجات
%84
الستتتتتتتتتتادس
 54درجة
عشر

االختبار النهائي

5
6
7
8
أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ينتهج القسم السياسات الكفيلة بضمان تواجد أعضال هيئة التدريس خالل الساعات المكتبية المحددة نظاما ً
وساعات اإلرشاد االكاديمي لكل عضو هيئة تدريس وفقا للمحدد والمعلن علي موقع الكلية وجداول اعضال
هيئة التدريس المعلنة للطالب بالشكل الذي يكفل إطالع الجميع على تل المواعيد

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

المرجع الرئيس للمقرر

النظم االجتماعية والقانونية في شتبه الجزيرة قبل االستالم _ د .محمد ستالم زناتي _
جامعة المل سعود _ ط1111 - 1

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

 موقع وزارة العدل السعودية .
 موقع مجلس الشوري السعودي .
موقع المكتبة الرقمية السعودية

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

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

تجهيزات

متطلبات المقرر

قاعة محاضرات تتسع لعدد  03طالب
القتاعات الدراستتتتتتية مجهزة بأجهزة الحاستتتتتتب ا لي ومتصتتتتتتلة
باالنترالنت
القاعات مجهزة بالوسائل التعليمية الحدي ة .

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)
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ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

استبانات تقوييم المقرر للطالب .
استبانات تقويم الخبرة الميدانية .
استبانات تقويم البرنامج .
استبانات تقويم األرشاد االكاديمي .
استبانة تقويم استا :المقرر .
عمليات التقييم والتقويم من قبل رئيس القسم .

المقيمون

طرق التقييم

الطالب
الطالب
الطالب
الطالب
أستا :المقرر أو القسم
أستا :المقرر أو القسم

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

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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