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 Introduction to the (Local) Systems: اسم املقرر باللغة اإلنجليزية
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 :األهداف .ب 
 ؟ الرئيس المقرر هدف ما .1
 والقوانني املرعية األنظمة بني اجلوهرية الفروق الشكلية، ومصادرها الشرعية، وأصوهلا اململكة، أنظمة الطالب يعرف أن •

 الوضعية.
 

 توصيف املقرر الدراسي :
 :للمقرر عام توصيف

 تناولها: ينبغي  التي الموضوعات أ.

 التدريس ساعات األسابيع عدد الموضوعات قائمة

 -الحاكمة: القواعد وخصائص التنظيم، وأهمية بالنظام، التعريف أواًل:
o صلته ومدى السعودي، النظام االصطالح يف به واملراد اللغة، يف النظام تعريف 

 وجماالته. بالقانون
o الشرعية. بالسياسة وعالقته وجماالته، ومشروعيته، وأهدافه، األنظمة، سن أمهية 
o انونيةالق والقاعدة النظامية، والقاعدة الشرعي، احلكم بني املشرتكة اخلصائص 

 واجلزاء(. اإللزام الظاهر، السلوك حكم والتجريد، )العموم
o القانونية. والقاعدة النظامية، والقاعدة الشرعي، احلكم من: لكل املميزة اخلصائص 
o األخرى. السلوك وقواعد النظامية القواعد بني الفروق 
o وخصائصها. مفهومها العامة: واآلداب العام، النظام 
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 -وسّنها: وصياغتها، النظامية، القاعدة تقسيمات ثانياً:
o املدرسة – الالتينية )املدرسة القوانني تقسيم يف العاملية املدارس عن نبذة 

 اإلجنلوسكسونية(.
o ومرنة. جامدة قواعد إىل النظامية القواعد تقسيم 
o اخلاص(. – )العام تنظمها اليت العالقات طبيعة حيث من النظامية القواعد تقسيم 
o املكملة(. القواعد – اآلمرة )القواعد قوهتا حيث من النظامية القواعد تقسيم 
o املنظمة. النظامّية القواعد تقسيم يف الالتينية التجربة من اململكة إفادة 
o غري والقواعد العامة الشرعية األحكام يف اإلسالمية بالتجربة اململكة احتفاظ 

 املنظمة.
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o النظامية. القاعدة صياغة 
o اململكة. يف بينها والعالقة الثالث، السلطات يف مدخل 
o اململكة. يف التنظيمية السلطة 
o التنظيم. وأنواع النظامية، القواعد سن طرق 
o واإلبطال. اإللغاء بني والفرق وقواعدمها، وتعديلها، النظامية، القواعد إلغاء 
o بالنظام. باجلهل االعتذار عدم قاعدة  
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 4 2 اإلسالمي. الفقه في تقاربه وما وفروعها، األنظمة تقسيم ثالثاً:

 -والتطبيق: والتفسير، والخصائص، المصادر، رابعاً:
o وقواعد والسنة، )الكتاب اململكة: يف النظامية للقاعدة املوضوعية املصادر 

 إليها(. املستندة االستدالل
o العرف(. – اللوائح – )األنظمة اململكة: يف النظامية للقاعدة الشكلية املصادر 
o السعودية. العربية اململكة يف األنظمة تفسري أصول 
o الرقابة وهو أمهها يف )والتفصيل اململكة يف ودستوريتها األنظمة شرعية على الرقابة 

 الالحقة(. القضائية
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 -الحق: نظرية خامسًا:
o وأركانه. النظم، يف ومصادره وأقسامه، احلق، تعريف 
o وعوارضها. األهلية الشخصية وعناصر احلق، أشخاص 
o الويل. وسلطان اخلاصة، الوالية 
o النظم. يف املال وأقسام احلق، حمل 
o واملضارّة. احلق استعمال 
o احلق. وانقضاء احلق، ومحاية احلق، إثبات 
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 :الدراسي المقرر مكونات .أ 

 المجموع أخرى العملي معامل دروس محاضرات 
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 إضافية

 فعليا   املؤداة الساعات
30 - - - - 30 

 30 - - - - 30 املعتمدة الساعات

 
 يوجد ال  األسبوع؟ خالل الطالب بها يقوم )خاصة( إضافية تعلم ساعات .ب 

 جدول نواتج التعلم للمقرر

 م
 القياس طرق المقرر تدريس استراتيجيات للمؤهالت الوطني لإلطار وفقاً  التعلم نواتج

 المعرفة 1

 وأصوهلا اململكة، أنظمة توضيح على قادرا   الطالب أنيكون 1.1
 الصفية. احملاضرة-  الشكلية. ومصادرها الشرعية،

 والنقاش. _احلوار
 املهمة املراجع أحد _قراءة 

 عليه والتعليق
 املعلومات _تلخيص

 التعاوين التعلم-
  املشروعات-
  الفردية البحوث -
 الذايت التعلم-
 من املطبقة األنظمة عرض-
 والكتب املواقع اللخ

 املتخصصة والدوريات

 الشفوي. _االختبار
 القراءة لخصم تقييم-

  اخلارجية.
 مالحظة. _منوذج
 املنزلية الواجبات _تقييم

 .والبحوث
 األقران. _تقييم

 املعلومات تلخيص تقييم_
 وعرضها.

 املادة إلقاء إعادة تقييم_
 العلمية.

 التحريري. _االختبار
 

 بني اجلوهرية الفروق توضيح على قادرا   الطالب يكون أن 1.2
 الوضعية. والقوانني املرعية األنظمة

 يف األنظمة سن كيفية  بيان على قادرا   الطالب يكون أن 1.3
 وأدواته. وآلياته وجماالته اململكة،

 األنظمة تفسري أصول بيان على قادرا   الطالب يكون أن 1.4
 تفسري مدارس وبني بينها والفرق اململكة، يف املرعية

 الوضعية. القوانني

 اإلدراكية المهارات 2

 بني اجلوهرية الفروق اظهار على قادرا   الطالب يكون أن 2.1
 الوضعية. والقوانني املرعية األنظمة

القراءة واالطالع على الكتب 
والدوريات واملواقع اإللكرتونية 

. 
 _تكوين جمموعات عمل.

 
 _األسئلة الشفوية .

 _االختبار التحريري .
 _تقييم املناقشات احلوارية. 

 املرعية األنظمة بني املقارنة على قادرا   الطالب يكون أن 2.2
 اإلسالمي. والفقه
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 يف األنظمة سن كيفية إدراك على قادرا   الطالب يكون أن 2.3
 وأدواته. وآلياته وجماالته اململكة،

 _احلوار والنقاش.
 -البحوث 

 -الزيارات امليدانية 

 الصورية احملكمة-

 املالحظة منوذج-
 والبحوث التكاليف تقييم-

 األنظمة تفسري أصول إدراك على قادرا   الطالب يكون أن 2.4
 تفسري مدارس وبني بينها والفرق اململكة، يف املرعية

 الوضعية. القوانني

 واإلجراءات األنظمة تطبيق على قادرا   الطالب يكون أن 2.5
 املطلوب بالشكل القضائية

 

 البحث منهجية تطبيق تطبيق على قادرا الطالب يكون أن 2،6
 العلمي

  المسؤولية وتحمل الشخصية العالقات مهارات 3

 ضمن والتفاعل العمل على قادرا   الطالب يكون أن 3.1
 جمموعة.

_إشراك الطالب يف املناشط 
 اجلماعية .

 _الواجبات املنزلية .
 يف بالنظر الطالب تكليف _

 ودراستها. املسائل بعض
_تكليف الطلبة باإلشراف 
 على املناشط غري الصفية .

 

 
_مالحظة  أداء الطلبة يف 
 املناشط اجلماعية.

 الطلبة التزام مدى مراقبة_
 الوقت يف املهام بإجناز
 املطلوبة. وباجلودة احملدد

 الطلبة أداء  _مالحظة
  املناقشات خالل

 

 االتصال. مهارة استخدام  على قادرا   الطالب يكون أن 3.2

 القاعة. حميط مع التفاعل على قادرا   الطالب يكون أن 3.3

 منه واالستفادة النقد قبول على قادرا   الطالب يكون أن 3.4

 الذايت. التعلم مسؤولية حتمل على قادرا   للطالب يكون أن 3،5

 اإلسالمية باألخالق التحلي على قادرا   الطالب يكون أن 3،6
 . وزمالئه ، أساتذته مع تعامله يف

 العددية والمهارات المعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 4

 صحيح ا تعبري ا رأيه عن التعبري على قادرا   الطالب يكون أن 4،1
 كتابة. أم حتدث ا ذلك أكان سواء  

 _التعليم التعاوين.
 _احلوار والنقاش.

_تكليف الطلبة بإجراء 

 من الطلبة أداء _تقييم
 . والعرض األداء خالل

 الواجبات التكاليف _تقييم
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  من العلمية االستفادة على قادرا الطالب يكون أن 4.2
 املعلوماتية. الشبكة

البحوث العلمية، والواجبات 
 املنزلية باستخدام التقنية .

_تكليف الطلبة بعمل تقارير 
 كتابية عن موضوعات علمية.

 املادة بتقدمي الطلبة قيام_
 أجهزة باستخدام العلمية

 العرض.
 

 باستخدام املؤداة املنزلية
 البالك مثل: احلديثة، التقنية
 بورد.

 الشفهية اجلوانب _تقييم
 االختبارات. يف والكتابية

 

 حميط مع العلمي التواصل على قادرا الطالب يكون أن 4.3
 املعلوماتية. الشبكة عرب وغريه اجلامعة

 باستخدام الواجبات تقدمي على قادرا الطالب يكون أن 4.4
 احلديثة. التقنية وسائل

 
 الدراسي: الفصل خالل الطالب تقويم مهام جدول .د 

 الطالب من المطلوبة التقويم مهام م
 األسبوع
 له المحدد

 التقويم من نسبته
 النهائي

 %10 مستمر واملناقشة احلوار 1

 %20 10 فصلية أعمال اختبار 2

 %70 األخري األسبوع الفصلي االختبار 3
 :اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د 

 طالب: لكل الخاص األكاديمي واإلرشاد لالستشارات التعليمية والهيئة التدريس هيئة أعضاء إتاحة ترتيبات-1
 . الفصل بداية يف املكتبية الساعات حتديد -
 . األكادميية الناحية من خدمتهم خيص فيما للكلية التابعة األكادميي اإلرشاد لوحدة الطلبة مراجعة يتم -
 . الوسائل من وغريها  اإللكرتوين والربيد بورد، البالك برنامج خالل من التواصل -

 مصادر التعّلم: .ه 
 :المطلوبة المقررة الكتب .1
  اخلالدي إيناس د. و الرحاحلة حممد د. األنظمة، لدراسة املدخل •
 املرزوقي. حممد د. السعودية، العربية اململكة يف التنظيمية السلطة •
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 وغيرها(: والتقارير العلمية )المجالت أساسية مرجعية بمواد قائمة .2
 عالية. مسري د. اإلسالمي، والفقه القانون علم •
 النعيم. العلي عبدالعزيز د. الشرعية، األحكام أصول •
 حجازي احلي د.عبد ، احلق نظرية •
 . مدكور سالم حممد احلق، نظرية •

 :وغيرها االجتماعي التواصل ومواقع اإلنترنت ومواقع اإللكترونية المواد.3
 اخلرباء: هيئة موقع 

http://boe.gov.sa/ 
 احملفوظات و للوثائق الوطين املركز

http://www.ncar.gov.sa/ 

 املظامل: ديوان موقع يف القضائية املدونات
https://www.bog.gov.sa 

 

 :المهنية واللوائح والمعايير المدمجة، واألسطوانات البرمجيات مثل أخرى تعليمية مواد أي .4
 السعودية( األنظمة )دليل مثل السعودية األنظمة على تشمل اليت الذكية اهلواتف تطبيقات

 مرافق املطلوبة: .د 
 :المباني .1

 ، مكتبةقاعة للمحاضرات
 . مصادر الحاسب اآللي:2

 بروجكرت
 مصادر أخرى:  .2

 اليوجد
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره:  . ز

 التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية -1
 .ـ األسئلة املباشرة للطالب عن املقرر ومدى استفادهتم منه1
 .ـ تصميم استبانة معتمدة من القسم لتوزيعها بني الطلبة لتقيم فعالية التدريس2
 .ـ تنظيم لقاءات مجاعية بني القسم والطلبة لالستماع إىل مالحظاهتم، وآرائهم حول املقرر3
 قع إلكرتوين خمصص لذلك تابع للجامعة، أو  عن طريق الربيد اإللكرتوين.ـ تلقى انطباعات الطالب على مو 4

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:. 2
 إعداد تقرير من قبل األستاذ يتضمن مدى حتقق أهداف املقرر ومالءمة عدد الساعات ملفرداته .  .1
 االختبارات من قبل األستاذ ، ملعرفة مؤشراهتا.إعداد بيانات إحصائية لنتائج  .2

http://boe.gov.sa/
http://boe.gov.sa/
http://www.ncar.gov.sa/
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 تقييم النتائج من قبل رئيس القسم .  .3
 مراجعة دورية للمقرر من قبل القسم . .4
 .تقييم داخلي مبشاركة أعضاء القسمإجراء  .5
 تقومي األساتذة الزائرين. .6
 لتغذية الراجعة عن طريق الربيد اإللكرتوين.ا .7

 إجراءات تطوير التدريس:-3
 . تدريبية ألعضاء هيئة التدريس ـ دورات1
 .ـ تنظيم ورش عمل لتبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس2
 ـ االطالع على اجلديد يف جمال التدريس اجلامعي.3

 
 :إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب -4
 .بعد تصحيحهـ تكوين جلنة من أساتذة القسم تتوىل مراجعة عينات من األوراق 1
 ـ املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر.2
 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:-5
 . ـ مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري1
 . ما يستجدـ حتديث مصادر التعلم اخلاصة باملقرر ملواكبة 2
 .ـ املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى3
 ـ استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر.4

سنوات بناء على املعلومات الراجعة املستفادة من املصادر التالية: ملف املقرر ـ استبانات آراء األساتذة ـ  5يراجع توصيف املقرر كل 
 استبانات آراء اخلرجيني ـ استبانات آراء جهات التوظيف.استبانات آراء الطالب ـ 
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