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        جامعة الملك سعودالمؤسسة: 

 قسم القانون الخاص –كلية الحقوق والعلوم السياسية  الكلية / القسم:

 
 قرر:أ.معلومات عامة حول الم

 حقق(. 405قاعة بحث وتدريب ) المقرر ورمزه: أسم. 1

 ساعات أسبوعياً(.6) . عدد الساعات المعتمدة:2

 رامج( التي يتم تدريس المقر فيها: البكالوريوس في الحقوق.. البرنامج )الب3
بدالً منن إعنداد قائمنة  ، أشر إليهحال وجود مقرر اختياري عام في عدة برامجفي )

 (جبهذه البرام

 د. إيمان مأمون المسؤول عن المقرر:. إسم عضو هيئة التدريس 4

: الفصننل الدراسنني التنني يننتم فيهننا تنندريس المقننرراألكاديميننة  . المسننتو/ / السنننة5
 التاسع.

سننناعة  116هنننا  ن: إللمقنننرر )إن وجننندت( )السنننابقة( . المتطلبنننات ادسنننتدراكية6
 دراسية.

 .: ال يوجد(للمقرر )إن وجدت نية. المتطلبات اآل7

: يندرس فني الحنرم الرئيسنيداخل الموقع الذي يتم فيه تقديم المقرر إذا لم يكن . 8
 المقر الرئيس.

 ة في تدريس المقرر(:مكل الطرق المستخد أخترطريقة التدريس ). 9
 

                                                 القاعات التقليدية X - 

 دي وادنترنت(كال األسلوبين )التقلي   30% 

                                               التعلم ادلكتروني   30% 

                                                   التعلم عن بعد X - 

 )أخر/ )التدريب الميداني   40% 

 

 تعليق:
لننك الجوانننب حينث تهنندف الكلينة إلننك التركيننز فينه ع ،هنذا المقننرر لنه طبيعننة خاصننة

أو فنني  ،سننوا  فنني القطنناو الحكننومي ،وذلننك لتهيئننة الطالننب لسننوق العمننل ،العمليننة
القطاو األهلي؛ ولذلك تسعك الكلية جاهدة إلك إلحاق الطالب بجهنة عمنل ذات صنلة 

تعناي  الطالنب قبنل تخرجنه منع الواقنع ليتدرب بها تدريباً ميدانياً، بغية بالتخصص 
 .العملي عن قرب وبطريق مباشرة

 

 



Page | 3 
 

 ب. األهداف
 . ماهو الهدف األساسي من المقرر؟1
يتعننرف الطالننب مننن خننالل هننذا المقننرر علننك مننناهج وأصننول البحننوث القانونيننة كاختيننار أن 

موضننوو البحننث وإعننداد خطننة وطننرق تجميننع المراجننع العلميننة الشننرعية والقانونيننة العربيننة 
لمقنرر أهمينة خاصنة بتعرينف واألجنبية وفهرسنتها واسنتخالص المعلومنات منهنا. كمنا ينولي ا

الطالب علك طرق وأساليب صياغة العقود وإعداد المذكرات القانونية المختلفة ومهارات كتابة 
األحكننام القضننائية واالعتننراا عليهننا، ومهننارات فننن المرافعننة والنندفاو والمحاجنناة، ومهننارات 

 .يةالصياغة التشريعية لألنظمة واللوائح، وأخيراً أخالقيات المهن القانون

تقنيننة  اسننتخدام)مثننال:  ير وتحسنين المقننرر:. صنف بييجنناز الخطننط المنفننذة لتطننو2
المعلومات بشنكل متزايند أو وضنع المحتوينات والمراجنع علنك مواقنع ادنترننت، أو 

 :تغير في المحتو/ كنتيجة لألبحاث الجديدة بالمجال(
 بالقسم. المراجعة الدورية للمقرر من قبل لجنة الخطط والجداول الدراسية -
يتم توجيه الطالب نحو الرجوو إلك مواقع ادنترنت الشخصية ألعضا  هيئة التدريس من  -

 بالمعلومات المختلفة حول المقرر الدراسي. أجل التزود
 تحديث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر من وقت ألخر. -
 تبادل الخبرات بين أعضا  هيئة التدريس. -
ب المحاماة ومراكز التدريب الخاصة الستقبال طالب الكلية في عقد شراكة مجتمعية مع مكات -

 برامج تدريبية لديها.
استقطاب عدد من القضاة والمحققين والمحامين للتعاون في مجال التدريب القانوني داخل  -

 القاعات الدراسية.
  بالكلية. التدريبيةتفعيل دور المحكمة  -

عننننام بننننالنموذج  فتوصننننييجننننب إرفنننناق ج. وصننننف المقننننرر )مالحظننننة: 
 :الدليل ادرشادي(النشرة التعريفية أو  فيالمستخدم 

 . المواضيع التي يتم تغطيتها1

 دريسالت ساعات عدد األسابيع قائمة بالمواضيع

 12 2 قواعد البحث العلمي القانوني

 6 1 مهارات صياغة العقود المدنية والتجارية واإلدارية

 6 1 عترا مهارات صياغة لوائح االتهام واال

 12 2 مهارات فن المرافعة والدفاع والمحاجاة

 6 1 مهارات كتابة األحكام القضائية

 12 2 مهارات الصياغة التشريعية لألنظمة واللوائح

 6 1 أخالقيات المهن القانونية

 30 5 التدريب الميداني
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 لكل فصل دراسي(تدريس ساعات الإجمالي عدد . مكونات المقرر )2
 

 
 

درس  محاضرة
 خصوصي
 

 :أخر/ عملي مختبر
 )تدريب ميداني(

 المجموو

اعات سنننننننننننن
 التواصل

45 - - - 45 90 

السنننننننناعات 
 المعتمدة

45 - - - 45 90 

 

المتوقننع أن الننتعلم سنناعات . السنناعات ادضننافية الخاصننة بالتنندريس الخصوصنني / 3
 ة بالكلية(. ) ساعات تدريب في دورات تدريبي اتساع4 : يستوفيها الطالب أسبوعياً 

 

. مخرجات النتعلم للمقنرر وفنق مجناالت ادطنار النوطني للمنؤهالت وتوافقهنا منع طنرق التقنويم 4
 وإستراتيجيات التدريس

سنناليب التقيننيم، وإسننتراتيجيات أو، تعمننل كننل مننن مخرجننات الننتعلم للمقننرر الدراسنني
 هننم يعملننون كوحنندة واحنندة وبشننكل جمنناعيأنحيننث وبشننكل متننرابط، التنندريس معنناً 
 ومتماسك.

ادطار الوطني للمؤهالت يشمل خمسة مجاالت تعلم. ومخرجنات النتعلم للمقنرر هني 
ال يتجننناوز ثمانينننة الواحننند . بالعنننادة، فنننين المقنننرر الدراسننني للقيننناس متطلنننب هنننام
مننع المجنناالت الخمسننة.بعا المقننررات  المتوافقننةتعلم مننن مخرجننات الننمخرجننات 

الننتعلم للبرنننامج التنني تتكامننل مننع  مننن مخرجننات رالدراسننية تتضننمن واحننداً أو أكثنن
وتوضنننح مخرجنننات النننتعلم للمقنننرر وذلنننك كيثبنننات علنننك التوافنننق الحاصنننل بينهما.

لننتعلم للبرنننامج أي مننن تلننك النخرجننات دمجننت مننع امصننفوفة خارطننة مخرجننات 
 المقررات الدراسية معينة.

قمنًة يتضمن الجدول أدناه مجاالت التعلم الخمسة لإلطار الوطني للمنؤهالت التعلممر

 .في العمود األيسر
مخرجننات المقننرر المالئمننة والقابلننة للقينناس لمجنناالت الننتعلم الخمسننة أوالً: أدخننل 

)طالع المقترحات أسفل الجدول(. ثانياً: أدخل إستراتيجيات التندريس الداعمنة التني 
أدخل منهجينة تقينيم مناسنب تتالئم وتتوافق مع طرق التقييم ومخرجات التعلم.ثالثاُ:

بدقننة. كننل مقننرر لننه مخرجننات تعلننم، ومنهجيننة تقيننيم،  لننتعلمالمخننرج ا بحيننث قننيس
. رابعاً: إذا تضمنت مخرجات النتعلم نهايوإستراتيجية تدريس، وكلها متكاملة فيما ب

 مقابلها.  @للمقرر الدراسي أي من مخرجات التعلم للبرنامج، فيبنغي وضع إشارة 

 م من كل مجال.كل مقرر ليس مطلوباً منه أن يتضمن مخرجات التعل
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طار الوطني للمؤهالت إلمجاالت التعلم ل 
 مخرجات التعلم للمقررو

إستراتيجيات تدريس 
 المقرر

 منهجية التقييم

 :المعارف 1.0

اختبار + تكليف ببحث  شرح المناهج مناهج وأصول البحث العلمي القانونيأن يعرف  1.1
الختبار منهج وإتباو 
 أصول البحث العلمي

التدريب علك الصياغة  طرق وأساليب صياغة العقودن يصف أ 1.2
 المثلك للعقود

 صياغةتكليف الطالب ب
 عقد

 :المهارات اددراكية والعقلية 2.0

تقنننيم ذاتننني؛ كنننل مجموعنننة  تقسيم الطالب لمجموعات .أن يقارن الطالب بين مناهج البحث العلمي 2.1
 تقيم عمل األخر/.

 اختبار شفهي وتمثيلي بيان فن ادلقا  .أن يلخص أساليب المرافعة 2.2

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

 تقديم ورقة شرح أخالقيات المهنة أن يوضح واجبات المحامي تجاه الموكل. 3.1

 نموذج محاكاة حضور جلسة في محكمة  .أن يقدر القاضي والخصوم ووكالئهم 3.2

 م تقنية المعلومات، والمهارات العدديةمهارات التواصل، وإستخدا 4.0

 تعليق مكتوب تشغيل فيديو  يعلق علك حكم قضائي. 4.1

 عرا ادحصا   زيارة ميدانية أن يحصي عدد القضايا في محكمة. 4.2

 المهارات الحركية النفسية 5.0

 يبهتقديم العقد بعد تصو بيان عيوب الصياغة إعادة بنا  عقد به عوار وعيوب صياغة 5.1

جلسه في المحكمة  أن يمثل دور المحامي 5.2
 التدريبية

عرا الدور التمثيلي 
 ومعرف األخطا  ثم التقييم

 الدليل المقترح ألفعال مخرجات التعلم، والتقييم، والتدريس

 األفعال المقترحة مجاالت التعلم لإلطار الوطني للمؤهالت

 رسننم خطوطنناً ل، يعننرف، يعطنني عالمننة، ييعنندد، يسننمي، يسننج المعارف
عريضة، يصرح، يصف، يستدعي، يتذكر، يعيد إنتاج، يندرك، 

 يقول، يكتب
يجننزأ، يقننارن، يرسننم بيانينناً، ، يقنندر، يشننرح، يلخننص، يكتننب المهارات اددراكية والعقلية

، يطننور، يخلننق، يعنند، يعينند شننكلييحلننل يميننز، ينتقنند، يحسننب، 
مم، بنا ، يتنبأ، يوضح، يبرر، يعطي تقييم، يقنيم، يخطنط، يصن

 يقدريحكم، يفسر، يقيس، 
مهنننارات التعامنننل منننع اآلخنننرين وتحمنننل 

 المسؤولية
، يحكم، يختار، يوضح، يعدل، يعرا، يسنتخدم، يقندر، يبرهن

 يقيم، يبرر، يحلل، يسأل، يكتب
 
مهنننننارات التواصنننننل، وإسنننننتخدام تقنينننننة 

 المعلومات، والمهارات العددية
يقندر، يبرهن، يحسب، يوضنح، يفسنر، يبحنث، يسنأل، يشنغل، 

 يقيم، يخمن، ينقد
 المهارات الحركية النفسية

 
يبنننرهن، يعنننرا، يوضنننح، ينجنننز، يمثنننل، يوظنننف، يتالعنننب، 
يشغل، يستعد، ينتج، يرسم، يرسم بيانياً، يختبر، يبني، يجمع، 

 يجرب، يعيد بنا 
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 عند قياس وجمع مخرجات التعلم يفضل عدم إستخدامهااألفعال التي 

نر، يفهنم، يحنافظ، يعكنس، يختبنر، يقنوي، يكتشنف، يشنجع،  يعتبر، يعظنم، يسنتمر، يراجنع، يضنمن، يكبي
ق  يعمي

 قوياً بنشاط محدد ارتباطابعا تلك األفعال يمكن إستخدامها إذا كان مرتبطة 

 إستراتيجيات التدريس والمنهجيات التقييم المقترحة هي كالتالي
أساليب التقييم المستمرة والمتعددة مطلوبة للتأكد والتحقنق منن  وفقاً للبحث والممارسات الممثلك، فين

أدا   تعلم الطالب. االتجاهات الحالية تتضنمن مجموعنة واسنعة منن أدوات التقينيم، بمنا فني ذلنك أنظمنة
الطالب علك شبكة ادنترنت التي تطبق نماذج التقييم والمقارنات المرجعية ومؤشرات األدا  الرئيسية، 

ه الجننداول التنني تتضننمن معننايير التقيننيم تعتبننر مفينندة خصوصنناً للتقيننيم النننوعي. وتشننمل والتحليننل. هننذ
اسنننتراتيجيات التقينننيم المتبايننننة: االمتحاننننات، والتقنننارير التحليلينننة، والملفنننات، والحننناالت الدراسنننية، 

صقات، والمجالت العلمية، والمقاالت الطويلة والقصيرة، والكتب، والعروا الفردية والجماعية، والمل
وأدلنننة المختبنننر، تحلينننل الفينننديوهات، والتقينننيم النننذاتي، وتقنننارير المجموعنننة والتقنننارير المخبرينننة ، 
والمناظرات ، والخطنب والكلمنات، وسنجالت النتعلم، وأشنرطة الفينديو ، والرسنوم البيانينة، والعنروا 

ابالت، وعقود التعلم الدرامية والجداول ، والتجارب، المخططات الرسومية، ومنتديات المناقشة ، والمق
 والمالحظات، واألعمال الفنية ، والرسوم البيانية، ورسم الخرائط

إستراتيجيات التدريس المتباينة يجب أن يتم إختيارهنا لتتوافنق منع المنناهج الدراسنية، ومنع إحتياجنات 
 الطالب، ومع مخرجات التعلم. طرق التدريس تشنتمل علنك: المحاضنرات، مجموعنات العمنل الصنغيرة،
النقاشننات المفتوحننة، أنشننطة البحننث، المننناظرات، لعننب األدوار، الحنناالت الدراسننية، إسننتقدام متحنندثين 
ضيوف، المشاريع، مختبرات التجارب، العصف الذهني، العنروا المرئينة الفردينة، التحفنيظ، والعديند 

 التعلم للطالب. أنشطةمن 
 

 

 

 

 :يم الطالب خالل الفصل الدراسييمهام تق. جدول 5
، مشروو جماعي، ر)كتابة مقال، اختباة التقييم مهم 

 ...الخ(، عرا مرئياختبار نهائي
 األسبوو المحدد له

نسبته من 
 التقييم الكلي

 %3 4 تقديم تقرير عن زيارة مكان له صلة بالتخصص 1

 %2 14+9+5 إجرا  اختبارات مفاجئة 2

 %2 6 حضور ورشة عمل في التخصص وكتابة تقرير عنها 3

 %2 7 دورة تدريبية  حضور 4

 %30 8 اختبار فصلي 5

 20 12+11+10+9 التدريب في جهة توظيف 6

 %1 14+13 تمثيل جلسة محاكاة بالمحكمة التدريبية 7

 %40 15 االختبار النهائي 8
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 :د. الدعم األكاديمي وادرشادي للطالب
مقندار كاديمي للطالب )أذكنر تقديم أعضا  هيئة التدريس لالستشارات وادرشاد األ. ترتيبات 1

 :سبوو(أالوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضا  هيئة التدريس لهذا الغرا في كل 

كي ل دراسي لقد دأب القسم والكلية على التأكيد على أعضاء هيئة التدريس في بداية كل فصل
لساعات يتواصلوا معهم عبر تواجدهم في مكاتبهم خالل ا وأن  يتيحوا الفرصة لطالبهم

، وذلك من خالل إعالن تلك الساعات للطالب أثناء المحاضرات ساعات أسبوعياً(5) المكتبية
كما يمكن التواصل عن طريق البريد باإلضافة إلى تعليق تلك المواعيد على أبواب مكاتبهم. 

، وعبر نظام إدارة التعلم  الجامعي وعن طريق موقع األستاذ، وعن طريق البوابة االلكترونية،
 كما يوجد بالقسم وحدة لإلرشاد الطالبي. وللقسم موقع على تويتر لخدمة الطالب. 

 هـ. مصادر التعلم:
 :.قائمة بالكتب المقررة المطلوبة1
 د.عبند النرزاق ؛ د.متنولي عبند المنؤمن،مبادئ البحث والتدريب القانوني؛ د.مفلنح القحطناني -

 هـ.1436ا ، الطبعة األولك، الريا نجيب؛ د.أحمد لطفي شيخ
 م. 2007فكري أحمد نعمان، البحث القانوني أساسياته النظرية وأصوله العلمية،  -
 م.1982عصمت عبد المجيد بكر، أصول البحث القانوني، دار القادسية ،  -
، المرافعة وآدابها، بحث قدم إلدارة التدريب باالدعاء العام، سلطنة عمان،  محمد المرزوقي -

2005 . 
، 1سمير ناجي وأشرف هالل، آداب مرافعة االدعاء أصول وممارسات، طالمستشار  -

 ، المطبعة الذهبية، القاهرة.2002

 الخ(.المراجع الرئيسية )المجالت العلمية، التقارير.قائمة ب. 2
د.أحمد لطفي السيد مرعي، موجز أصول البحث العلمي القانوني، مذكرات مطبوعة بجامعة  -

 ـ.ه1432/1433الملك سعود، 
د.أحمد لطفي السيد مرعي، د.متولي عبد المؤمن محمد المرسي، أصول المرافعة الجنائية  -

 هـ.1434/1435والمدنية، مذكرات مطبوعة بجامعة الملك سعود، 
د.متولي عبد المؤمن محمد المرسي، أصول كتابة التقارير، مذكرات مطبوعة بجامعة الملك  -

 هـ.1435/1436سعود، 
لمؤمن محمد المرسي، أصول التعليق علك األحكام القضائية، مذكرات د.متولي عبد ا -

 هـ.1435/1436مطبوعة بجامعة الملك سعود، 
حامد الشريف، فن المرافعة أمام المحاكم الجنائية، دار الفكر الجامعي، ادسكندرية،  -

 م.2003

 ..الخ(، التقارير،.المراجع التي يوصك بها )المجالت العلميةوالكتب قائمة ب. 3
 مجموعة األحكام القضائية الصادرة عن ديوان المظالم. -
 مجموعة األحكام القضائية الصادرة عن القضا  العادي. -

السنننبورة  ، مواقنننع التواصنننل ادجتمننناعي،مواقنننع ادنترننننت) ادلكترونينننةالمراجع قائمنننة بننن. 4
لننك الشننبكة العنكبوتيننة يننتم إرشنناد الطالننب للمواقننع القانونيننة المتخصصننة ع (...الخادلكترونيننة

 لالستعانة بها في فهم واستيعاب واستكمال متطلبات المادة.

تعليميننة أخننر/ مثننل البننرامج المعتمنندة علننك الحاسننب اآللي/األسننطوانات المدمجننة، . مننواد 5
 :، والبرمجياتاللوائح التنظيميةووالمعايير 
  .برنامج مايكروسوفت ورد -
  .برنامج اإلكسل -
  .ربوينتبرنامج الباو -
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 :و. المرافق والتسهيالت الالزمة
عندد المقاعند كالمقرر الدراسي  بما فني ذلنك حجنم فصنول الدراسنة والمختبنرات ) متطلباتبيين 

 خداخل الفصول الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة...إل

 :...الخ(قاعات التجارب )قاعات المحاضرات، المختبرات،.المباني 1
 طالباً على األقل. 30قاعة محاضرات تتسع لـ -
طالباً على األقل. 50تسع  تدريبيةقاعة للمحكمة ال -                 

 :. مصادر الحاسب اآللي )جهاز عرا البيانات، اللوح الذكي، البرمجيات،..الخ(2
 توجد قاعات مجهزة باالتصال باالنترنت لخدمة الطالب فضالً عن أجهزة كمبيوتر في

، كما توجد عدة معامل حاسب مجهزة على أعلى أكثر من مكان بالكلية لخدمة الطالب
 مستوى.

أذكرهنا، أو ، خاصنة برينةتجهينزات مخمعندات ولنك إمثنل: الحاجنة ، أخنر/ )حنددها. مصادر 3
 .ليم الحديثة، خاصة الفصول الذكيةتم بالفعل تجهيز القاعات بوسائل التع :رفق قائمة بها(أ

 :لمقرر الدراسي وعمليات تطويرهز. تقويم ا
 :بخصوص فعالية التدريس الطالبلحصول علك رأي . ادستراتيجيات المتبعة ل1

  .مقابلة عينة من الطالب المسجلين في المقرر ألخذ آرائهم -
 عمل إستبانة للطالب المسجلين في المقرر. -
  إرشاد الطالب نحو كيفية تحصيل المادة العلمية للمقرر. -

 :من قبل المدرس / أو القسم التدريسعملية  تقييمأخر/ ل إستراتيجيات. 2
تقييم الزمالء في القسم ألداء عضو هيئة التدريس في تقديم المقرر وفاعلية األدوات  -

 0المستخدمة لتقويمه
 المراجعة الدورية الداخلية. -
 التقويم الذاتي للبرنامج. -
  .المراجعة الخارجية -
 .ة الزائرينتقويم األساتذ -

 :. إجرا ات تطوير التدريس3
 األخذ بتوصيات نتائج المراجعة الداخلية والخارجية  -

 توجيهات لجنة الخطط الدراسية والجداول. -

 .توجيهات إدارة القسم حول أداء عضو هيئة التدريس بناء على المالحظة المباشرة -

عمنال أثنل: تندقيق تصنحيح عيننة منن التحقق منن معنايير ادنجناز لند/ الطالنب ) معمليات . 4
لتصنحيح االختبنارات أو عيننة منن  ةمستقلين، والتبادل بصنورة دورينالطلبة بواسطة مدرسين 

 :الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخر/(
  0فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة  -
تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية  مع  وقيام أستاذ المقرر بتبادل   -

 0ىعضو هيئة تدريس آخر لنفس المقرر  في مؤسسة تعليمية أخر

الدراسني والتخطنيط ر مند/ فعالينة المقنرقياس إجرا ات التخطيط للمراجعة الدورية ل. صف 5
 :لتطويرها

  .أخرى مقررات مماثلة في كلياتب قاعة البحث والتدريبمقابلة مقرر  -
 .مراجعة توصيف المقرر ومفرداته بشكل دوري من قبل لجنة الخطط الدراسية والجداول -
 تحديث مصادر التعلم. -
 .النتائج اإلحصائية لتقويم الطالب -
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