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 اإلسالمية سعود بن دمحم اإلمام جامعة  :التعليمية ادلؤسسة اسم .1

 الشريعة قسم / الشريعة كلية  :القسم/ الكلية .2
 

 ابدلقرر الدراسي ومعلومات عامة عنو:التعريف  .أ 
  :الدراسي ادلقرر ورمز اسم .1

 Systems Judiciary - القضائية األنظمة
 254 عدل 

 ساعتان  :ادلعتمدة الساعات عدد .2

 الشريعة يف البكالوريوس  :الدراسي ادلقرر ضمنه يقدم الذي الربامج( )أو الربانمج .3

دَّد  :الدراسي ادلقرر عن ادلسؤول التدريس هيئة عضو اسم .4  العلمي القسم قبل من ُيح

 الثامن ادلستوى :الدراسي ادلقرر فيه يعطى الذي األكادميي ادلستوى أو السنة .5

 يوجد ال وجدت(: ادلقرر)إن ذلذا السابقة ادلتطلبات .6

 يوجد ال :وجدت( )إن ادلقرر هذا مع ادلتزامنة ادلتطلبات .7

 اليوجد  :التعليمية للمؤسسة الرئيس ادلبىن داخل يكن مل إن ادلقرر تقدمي موقع .8

 
 :ينطبق( ما كل  )اخرت ادلتبع الدراسة منط .9

 النسبة: التقليدية احملاضرات قاعات . أ
 النسبة:                                                                         اإللكرتوين التعلم . ب

 النسبة: اإلنرتنت(: طريق وعن )تقليدي مدمج تعليم . ت
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 أخراىلنسبة: . ج
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 ؟ الرئيس ادلقرر هدف ما .1
 .الوضعية والقوانني ادلرعية األنظمة بني اجلوىرية الفروق و ،الشكلية ومصادرىا الشرعية، وأصوذلا ادلملكة، أنظمة الطالب يعرف أن    

 الدراسي. ادلقرر وحتسٌن لتطوير تنفيذها يتم خطط أي إبجياز اذكر-2
 بعضها. أو ادلقرر دلفردات ادلتناولة ادلعاصرة العلمية البحوث متابعة

 توصيف ادلقرر الدراسي : . ج
 :للمقرر عام توصيف
 

 :تناوذلا ينبغي  اليت ادلوضوعات .أ 

 األسابيع عدد ادلوضوعات قائمة
 ساعات
 التدريس

 األنظمة. .1
 خصائصها. وأبرز وأتصيلها، منها، والغاية هبا، ادلراد

1 2 

 األنظمة. تقسيمات .2
 األساسية. األنظمة .1

 وعالقتو فيو، األساسية وادلبادئ بو، التعريف للحكم: األساسي النظام -
 . األخرى ابألنظمة

 ابألنظمة وعالقتو فيو، األساسية وادلبادئ بو، التعريف : الشورى رللس نظام -
 . األخرى

 ابألنظمة وعالقتو فيو، األساسية وادلبادئ بو، التعريف : ادلناطق نظام -
 . األخرى

 العادية. األنظمة .4
 التنظيمية. السلطة عن الصادرة التنظيمية اللوائح .3

2 4 

 السعودية. العربية ادلملكة يف القضاء نظام .3
 . األخرى ابألنظمة وعالقتو فيو، األساسية وادلبادئ بو، التعريف

2 4 

 الشرعية. ادلرافعات نظام .4
 األخرى. ابألنظمة وعالقتو فيو، األساسية وادلبادئ بو، التعريف

3 6 
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 . اجلزائية اإلجراءات نظام .5
 األخرى. ابألنظمة وعالقتو وتقسيماتو، مصادره، وبيان بو، التعريف

3 6 

 التحكيم. نظام .6
 األخرى. ابألنظمة وعالقتو فيو، األساسية وادلبادئ بو، التعريف

1 2 

 العام. واالدعاء التحقيق هيئة نظام  -7
 األخرى. ابألنظمة وعالقتو فيو، األساسية وادلبادئ بو، التعريف

1.5 3 

 السعودية. العربية ادلملكة يف احملاماة نظام  -8
 األخرى. ابألنظمة وعالقتو فيو، األساسية وادلبادئ بو، التعريف

1.5 3 

 
 

 دراسي( فصل لكل التدريس ساعات عدد )إمجايل :الدراسي ادلقرر مكوانت .ب 

 اجملموع أخرى العملي معامل إضافية دروس زلاضرات 

 فعلياً  ادلؤداة الساعات
33 - - - - 33 

 33 - - - - 33 ادلعتمدة الساعات

 
 األسبوع؟ خالل الطالب هبا يقوم )خاصة( إضافية تعلم ساعات .ج 

 توجد ال
 جدول نواتج التعلم للمقرر

 القياس طرق ادلقرر تدريس اسرتاتيجيات للمؤهالت الوطين لإلطار وفقاً  التعلم نواتج م

 ادلعرفة 1

 ادلملكة، أنظمة حتديد على قادرا الطالب يكون أن 1.1
 الشكلية. ومصادرىا الشرعية، وأصوذلا

 الصفية. احملاضرة-
 والنقاش. _احلوار

 والتعليق ادلهمة ادلراجع أحد _قراءة 

 الشفوي. _االختبار
 لخصم تقييم-

 بني اجلوىرية الفروقحتديد على قادرا الطالب يكون أن 1.4  اخلارجية. القراءة
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 عليو الوضعية. والقوانني ادلرعية األنظمة
 ادلعلومات _تلخيص

 التعاوين التعلم-
  ادلشروعات-
  الفردية البحوث -
 الذايت التعلم-
 خالل من ادلطبقة األنظمة عرض-

 ادلتخصصة والدورايت والكتب ادلواقع

 مالحظة. _منوذج
 الواجبات _تقييم
 .والبحوث ادلنزلية

 األقران. _تقييم
 تلخيص تقييم_

 وعرضها. ادلعلومات
 إلقاء إعادة تقييم_

 العلمية. ادلادة
 _االختبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار

 التحريري.
 

 األنظمة سن كيفية  توضيح على قادرا الطالب يكون أن 1.3
 وأدواتو. وآلياتو ورلاالتو ادلملكة، يف

1.2 

 يف ادلرعية األنظمة تفسري على قادرا الطالب يكون أن
 القوانني تفسري مدارس وبني بينها والفرق ادلملكة،
 الوضعية.

 اإلدراكية ادلهارات 2

4.1 
 ادلرعية األنظمة بني ادلقارنة على قادرا الطالب يكون أن

 اإلسالمي. والفقو

القراءة واالطالع على الكتب 
 والدورايت وادلواقع اإللكرتونية .

 _تكوين رلموعات عمل.
 _احلوار والنقاش.

 -البحوث 
 -الزايرات ادليدانية 

 الصورية احملكمة-

 
 _األسئلة الشفوية .

 _االختبار التحريري .
_تقييم ادلناقشات 

 احلوارية. 
 ادلالحظة منوذج-
 التكاليف تقييم-

 والبحوث

4.4 
 يف األنظمة  تكييف على قادرا الطالب يكون أن

 وأدواتو. وآلياتو ورلاالتو ادلملكة،

4،3 
 علمًيا البحث منهجية تطبيق على قادرا الطالب يكون أن

 والنقد واالستدالل التفكري مهارات واستخدام

4،2 
 واإلجراءات األنظمة تطبيق على قادرا الطالب كوني أن

 ادلطلوب ابلشكل القضائية

4،5 
 واإلجراءات األنظمة تطبيق على قادراً  الطالب يكون أن

 ادلستجدة والنوازل الواقع على

 ادلسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3

 ضمن والتفاعل العمل على قادرا لبالطا يكون أن 3.1
 رلموعة.

_إشراك الطالب يف ادلناشط اجلماعية 
. 

 _الواجبات ادلنزلية .
 بعض يف ابلنظر الطالب تكليف _

_مالحظة  أداء 
الطلبة يف ادلناشط 

 اجلماعية.
 مع الفعال التواصل على قادرا لبالطا يكون أن 3.4 التزام مدى مراقبة_

  اآلخرين
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3.3 
 التكاليف مسؤولية حتمل على قادرا لبالطا يكون أن 

 والواجبات
 ودراستها. ادلسائل

_تكليف الطلبة ابإلشراف على 
 ادلناشط غري الصفية .

 

 يف ادلهام إبصلاز الطلبة
 وابجلودة احملدد الوقت

 ادلطلوبة.

 أداء  _مالحظة
 خالل الطلبة

 ادلناقشات
 

 اخلالف آبداب االلتزام على قادرا لبالطا يكون أن 3.2
 منو ويستفيد النقد ويتقبل

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

 العددية: وادلهارات ادلعلومات، وتقنية التواصل، مهارات 4

 وسائل أحدث استخدام على قادرا الطالب يكون أن 2،1
 ادلقرر مع التعامل يف احلديثة التقنية

 _التعليم التعاوين.

 _احلوار والنقاش.
_تكليف الطلبة إبجراء البحوث 

العلمية، والواجبات ادلنزلية ابستخدام 
 التقنية .

_تكليف الطلبة بعمل تقارير  كتابية 
 عن موضوعات علمية.

 العلمية ادلادة بتقدمي الطلبة قيام_
 العرض. أجهزة ابستخدام

 

 الطلبة أداء _تقييم
 األداء خالل من

 . والعرض
 التكاليف _تقييم

 ادلنزلية الواجبات
 ابستخدام ادلؤداة
 مثل: احلديثة، التقنية
 بورد. البالك
 اجلوانب _تقييم

 يف والكتابية الشفهية
 االختبارات.

 

2,4 
 
 كتابيا  بفاعلية االتصال على قادرا الطالب يكون أن

 وشفهيا

 عرب وغريه عةاجلام زليط مع علمياً  الطالب يتواصل أن 2.4
 ادلعلوماتية ةالشبك

 

 
 الدراسي: الفصل خالل الطالب تقومي مهام جدول .ه 

 م
 مقال، كتابة  مجاعي، مشروع اختبار، )مثال: الطالب من ادلطلوبة التقومي مهام

 مالحظة......اخل( شفهي، تقدمي خطابة،
 احملدد األسبوع

 له
 التقومي من نسبته

 النهائي

 % 13 مستمر وادلناقشة. احلوار 1

 % 43 9 الفصلية. األعمال اختبار 4

 % 73 األخري )النهائي(. الفصلي االختبار 3
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 :اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د 
 طالب: لكل اخلاص األكادميي واإلرشاد لالستشارات التعليمية واذليئة التدريس هيئة أعضاء إاتحة ترتيبات-1

 . الفصل بداية يف ادلكتبية الساعات حتديد -
 . األكادميية الناحية من خدمتهم خيص فيما للكلية التابعة األكادميي اإلرشاد لوحدة الطلبة مراجعة يتم -
 . الوسائل من وغريىا  اإللكرتوين والربيد بورد، البالك برانمج خالل من التواصل -

 
 مصادر التعّلم: .ه 
 :ادلطلوبة ادلقررة الكتب .1

 .ادلرزوقي دمحم د. السعودية، العربية ادلملكة يف التنظيمية السلطة .1
 خنني. بن عبدهللا  الشيخ دلعايل ادلرافعات، فقو إىل ادلدخل .4
 اخلالدي إيناس د. و الرحاحلة دمحم د. األنظمة، لدراسة ادلدخل .3

 الرئيسة: ادلراجع قائمة .2
 خنني. بن عبدهللا  الشيخ دلعايل ادلرافعات، نظام شرح يف الكاشف •
 /http://boe.gov.sa  :اخلرباء ىيئة موقع من األنظمة •

 وغًنها(: والتقارير العلمية )اجملالت أساسية مرجعية مبواد قائمة .3
 يوجد ال

 :وغًنها االجتماعي التواصل ومواقع اإلنرتنت ومواقع اإللكرتونية ادلواد.2
 اخلرباء: ىيئة موقع

http://boe.gov.sa/ 
 احملفوظات و للواثئق الوطين ادلركز

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

 ادلظامل: ديوان موقع يف القضائية ادلدوانت
https://www.bog.gov.sa 

 

 :ادلهنية واللوائح وادلعايًن ادلدرلة، واألسطواانت الربرليات مثل أخرى تعليمية مواد أي .5
 السعودية( األنظمة )دليل مثل السعودية األنظمة على تشمل اليت الذكية اذلواتف تطبيقات 

 ادلرافق ادلطلوبة: .د 
 :ادلباين .1

http://boe.gov.sa/
http://boe.gov.sa/
http://boe.gov.sa/
http://www.ncar.gov.sa/
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 ، مكتبةقاعة للمحاضرات
 . مصادر احلاسب اآليل:2

 بروجكرت
 مصادر أخرى:  .2

 اليوجد
 تقومي ادلقرر الدراسي وإجراءات تطويره:  . ز

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:-1
 .ادلباشرة للطالب عن ادلقرر ومدى استفادهتم منوا األسئلة 1
 .ا تصميم استبانة معتمدة من القسم لتوزيعها بني الطلبة لتقيم فعالية التدريس4
 .ا تنظيم لقاءات مجاعية بني القسم والطلبة لالستماع إىل مالحظاهتم، وآرائهم حول ادلقرر3
 ك اتبع للجامعة، أو  عن طريق الربيد اإللكرتوين.ا تلقى انطباعات الطالب على موقع إلكرتوين سلصص لذل2

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:. 2
 إعداد تقرير من قبل األستاذ يتضمن مدى حتقق أىداف ادلقرر ومالءمة عدد الساعات دلفرداتو . .1
 دلعرفة مؤشراهتا.إعداد بياانت إحصائية لنتائج االختبارات من قبل األستاذ ،  .4
 تقييم النتائج من قبل رئيس القسم . .3
 مراجعة دورية للمقرر من قبل القسم . .2
 .تقييم داخلي مبشاركة أعضاء القسمإجراء  .5
 تقومي األساتذة الزائرين. .6
 لتغذية الراجعة عن طريق الربيد اإللكرتوين.ا .7

 إجراءات تطوير التدريس:-3
 . ا دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس1
 .ا تنظيم ورش عمل لتبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء ىيئة التدريس4
 ا االطالع على اجلديد يف رلال التدريس اجلامعي.3

 
 :إجراءات التحقق من معايًن إجناز الطالب -4
 .ا تكوين جلنة من أساتذة القسم تتوىل مراجعة عينات من األوراق بعد تصحيحها1
 التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس ادلقرر.ا ادلشاركة والتبادل يف 3
 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية دلدى فعالية  ادلقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:-5
 . ا مراجعة توصيف ادلقرر ومفرداتو بشكل دوري1
 . ا حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابدلقرر دلواكبة ما يستجد4
 .مبقررات شلاثلة يف جامعات أخرىا ادلقارنة 3
 ا استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير ادلقرر.2
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سنوات بناء على ادلعلومات الراجعة ادلستفادة من ادلصادر التالية: ملف ادلقرر ا استباانت آراء  5يراجع توصيف ادلقرر كل 
 انت آراء جهات التوظيف.األساتذة ا استباانت آراء الطالب ا استباانت آراء اخلرجيني ا استبا
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