اسى انًمزر:

انخثزج انًُذاَُح

ريش انًمزر:

َ 544ظى ظ2-

انثزَايح:

تزَايح ياخسرُز األَظًح انًهٍُ .

انمسى انؼهًٍ:

األَظًح – كهُح انؼهىو اإلدارَح

انًؤسسح:

خايؼح َدزاٌ

ذارَخ اػرًاد انرىصُف:

2445/3/55هـ
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 .2أَشطخ رمٛٛى انطهجخ 6..................................................................................................
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ذ .اػرًاد انرىصُف 7.............................................................................................
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أ .انرؼزَف تانًمزر انذراسٍ:
 .2انساػاخ انًؼرًذج ساػراٌ
َ .5ىع انًمزر:
☒ إججبس٘
☐ اخزٛبس٘
 .3انسُح  /انًسرىي انذٌ َمذو فُه انًمزر
انًسرىي انزاتغ
 .4انًرطهثاخ انساتمح نهذا انًمزر (إٌ ٔجذد)
ال َىخذ
 .5انًرطهثاخ انًرشايُح يغ هذا انًمزر (إٌ ٔجذد)
ال َىخذ
ًَ .6ط انذراسح (اخزش كم يب ُٚطجك)
انُسثح
ػذد انساػاخ انرذرَسُح
ًَط انذراسح
و
%133
33
انرذرَة انؼًهٍ
1
انرؼهُى انًذيح
2
 3انرؼهُى اإلنكرزوٍَ
 4انرؼهُى ػٍ تؼذ
 .7ساػاخ االذصال (ػهٗ يسزٕٖ انفظم انذساس)ٙ
ساػاخ انرؼهى
انُشاط
و
1
يذبػشاد(انًذكًخ انظٕسٚخ أٔ انزذسٚجٛخ)
93 =25× 6
يؼًم أٔ اسزٕدٕٚ
2
دهمبد ثذش
3
أخشٖ (رٕصٚغ ػهٗ انًذبكى)
4
 93سبػخ رذسٚت
اإلخًانٍ
ب -هذف انًمزر ويخزخاذه انرؼهًُُح:
 .2انىصف انؼاو نهًمزر:
ُٚكهف انطبنت ثبالنزذبق ثًكزت يذبيبح يؼزًذ ثبنًًهكخ أٔ ثبإلداساد انمبََٕٛخ ف ٙانمطبع انؼبو ٔانخبص ،أٔ
ثبنُضٔل انًٛذاَ ٙنهًذبكى ثإَٔاػٓب رذذ إششاف يٛذاَ ٙيٍ يُسك انخجشح انًٛذاَٛخ ف ٙانمسى ٔيٍ انًذبيٙ
انز٘ ٚهزذك انطبنت ثًكزجّ أٔيٍ انًؤسسخ انذكٕيٛخ أٔ انخبطخ انز ٙانزذك ثٓب ٔٚطجك يب رؼهًّ يٍ يؼبسف
ٔيٓبساد خالل دساسزّ ف ٙانجشَبيج ٚٔ ،مٕو ثبنًشبسكخ ف ٙانزشافغ ٔإداسح انُضاػبد انمؼبئٛخ ٔأػًبل
انًكزت اإلداسٚخ ٔانذؼٕس يغ انًكزت أيبو انجٓبد انمؼبئٛخ.
 .5انهذف انزئُس نهًمزر
َهذف هذا انًمزر إنً أٌ َحمك انطانة انُرائح اِذُح:
ـ اإلنًبو ثمٕاػذ انؼًم ف ٙيُٓخ انًذبيبح ٔاالسزشبساد انُظبيٛخ.
ـ اكزسبة انًٓبساد األسبسٛخ ف ٙيُٓخ انًذبيبح ٔاالسزشبساد انُظبيٛخ.
ـ طٛبغخ انؼمٕد ٔانًزكشاد انُظبيٛخ ٔيشاجؼخ األدكبو انمؼبئٛخ .
ـ انمذسح ػهٗ رمذٚى انذفٕع ٔ ،كزبثخ انؼشائغ ٔ انطؼٌٕٔ ،طٛبغخ انهٕائخ.
 انزًكٍ يٍ اجشاء انًشافؼبد انمؼبئٛخ أيبو انًذبكى.ـ ايزالن انخجشح انكبفٛخ ف ٙإجشاء انزذمٛمبد انجُبئٛخٔ ،طٛبغخ يذبػش االسزذالل ٔاالسزجٕاة.
ـ انمذسح ػهٗ رفسٛش انُظٕص انُظبيٛخ.
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 .3يخزخاخ انرؼهى نهًمزر:
ريش
يخزج انرؼهى
انًزذثط
نهثزَايح

يخزخاخ انرؼهى نهًمزر
 1انًؼزفح وانفهى
ٚ 1.1ششح األَظًخ انسبسٚخ ف ٙانًًهكخ .
 1.2يوضح إجراءات التحقيق والمحاكمة.
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2...
3
3.1
3.2
3.3
3...

ع- 1د
ع- 2د

انًهاراخ
ٚزًكٍ يٍ انزشافغ أيبو انجٓبد انمؼبئٛخ انًخزهفخ
ٕٚظف انُظٕص انُظبيٛخ رٕظٛفب سهًٛب ػهٗ انٕلبئغ انزطجٛمٛخ.

و- 1د
و- 2د

انمُى
ٚؼشع آساءِ انُظبيٛخ ثشفبفٛخ ٔٚزمجم ٔجٓبد َظش اٜخش.ٍٚ
ٚزمٍ يٓبسح انًذبيبح ٔرمذٚى االسزشبساد .
ٚزًثم لٛى ٔ آداة سجم انمؼبء ٔانمبٌَٕ

ق-1د
ق-2د
ق-3د

ج .يىضىػاخ انًمزر
و

لائًح انًىضىػاخ

1
2

ـ انًٓبساد األسبسٛخ ف ٙيُٓخ انًذبيبح ٔاالسزشبساد انُظبيٛخ.
ـ يٓبساد طٛبغخ انؼمٕد ٔانًزكشاد انُظبيٛخ ٔيشاجؼخ األدكبو انمؼبئٛخ .
ـ كٛف ٛخ يًبسس خ انًشافؼ بد انمؼ بئٛخ ودساس خ ٔرذه ٛم انمؼ بٚبٔ ،فٓ ى االخزظ بص
انمؼبئ ٙوركٛٛف انذػٕٖ ٔطٛبغخ انهٕائخ.
ـ كٛفٛخ إجراء التحقيق في القضايا الجنائية وصياغة محاضر األسئلة واالستجواب.
ـ كٛف ٛخ إج راء التحقي ق اريارع م ظ الم وهمين المتكم ين فارتك اب م الم ات مالي ة
وإيارية.
ـ كٛفٛخ تمسير النصوص النهامية تمسيرا ً صحيحا ً .
 كٛفٛخ تطفيق المغرفة على الواقظ الغملي . محكم ة ص ورية لت يريب الط اب عل ى المك ارات الامم ة لممارس ة مكن تك فغ يالت رج .
انًدًىع

3
4
5
6
7
8

د .انرذرَس وانرمُُى:
 .2رتط يخزخاخ انرؼهى نهًمزر يغ كم يٍ اسرزاذُدُاخ انرذرَس وطزق انرمُُى
اسرزاذُدُاخ انرذرَس
يخزخاخ انرؼهى
انزيش
4

ساػاخ
االذصال
6
6
6
6
6
6
6
48
 09رذسٚت

طزق انرمُُى

انزيش
1.0

1.1

اسرزاذُدُاخ انرذرَس

يخزخاخ انرؼهى
انًؼزفح وانفهى
ٚسززكش انمذس انؼشٔس٘ يٍ انًٕاد انُظبيٛخ
انز ٙال ٚسزغُ ٙػُٓ ب أيثبن ّ ي ٍ انًذ بي ٔ ٍٛالمحاضرات
انًسزشبس ٔ ٍٚانمؼبح.
 الح وار والمناقش ة -ض رب م ل ة تطفيق
وواقغية والتيريب الغمل ي
عليكا
ٚزؼشف ػهٗ إجشاءاد انزمبػ ٔ ٙانزذمٛم بد
انجضائٛخ.

1.2

…
2.0
2.1
2.2
…
3.0
3.1
3.2

…
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انًهاراخ
ٚم بسٌ ث  ٍٛانزذظ ٛم انًؼشف ٔ ٙانٕال غ
انؼًه ٙنهًٍٓ انُظبيٛخ
ٕٚظف انُظٕص انُظبي ٛخ رٕظٛف ب يالئً ب ٔ
ٚذسٍ اسمبؽٓب ػهٗ انٕلبئغ

 الممارسة انزًثٛم المناقشة والحوار . يراس ة القض ايا واالحكا و تحليلكا

انمُى
ٚؼ شع آساءِ انُظبي ٛخ ثش فبفٛخ ٔٚزمج م  -المناقشة والحوار .
ٔجٓبد َظش اٜخش.ٍٚ
 التيريب التطفيقيإرمبٌ يٓبسح انًذبيبح ٔرمذٚى االسزشبساد.
 الت يريب الغمل ي عل ىمكار االتصال واس ت يا
وسائل التقنية الحيي ة
ٚزًثم لٛى ٔ آداة سجم انمؼبء ٔ انمبٌَٕ
 المناقشة والحوار . -التيريب التطفيقي

طزق انرمُُى
دهم بد انُم ب ٔٔس
انؼًم ،انمٛبو ثبنذٔس يٍ
خ
الل انًذكً
خ
انظ ٕسٚخ ،انزؼ بٌٔ ي غ
خج شاء يًبسس  ٍٛنًُٓ خ
انًذبي بح ٔاالسزش بساد
انُظبيٛخ ،انزكه ٛف ثؼً م
رمبسٚش ٔثذٕس يٛذاَٛخ
دهم بد انُم ب ٔٔس
انؼًم ،انمٛبو ثبنذٔس يٍ
خ
الل انًذكً
خ
انظ ٕسٚخ ،انزؼ بٌٔ ي غ
خج شاء يًبسس  ٍٛنًُٓ خ
انًذبي بح ٔاالسزش بساد
انُظبيٛخ ،انزكه ٛف ثؼً م
رمبسٚش ٔثذٕس يٛذاَٛخ

 قيا المت يرب فمحاك ايور المحامي الناجح
 -اال تفار الشمكي

 اال تفارات الشمكي النتائج التي ت تحقيقكأ يذٖ يطبثمزٓب نهٕالغ
دهم بد انُم ب ٔٔس
انؼًم ،انمٛبو ثبنذٔس يٍ
خ
الل انًذكً
خ
انظ ٕسٚخ ،انزؼ بٌٔ ي غ
خج شاء يًبسس  ٍٛنًُٓ خ
انًذبي بح ٔاالسزش بساد
انُظبيٛخ ،انزكه ٛف ثؼً م
رمبسٚش ٔثذٕس يٛذاَٛخ

 .5أَشطح ذمُُى انطهثح
انُسثح
يٍ إخًانٍ درخح
انرمُُى
%23
%23

ذىلُد
انرمُُى
أَشطح انرمُُى
و
(ثبألسجٕع)
كم اسجٕع
 2دؼٕس انطبنت ف ٙانًٕػذ انًذذد نهزذسٚت
اس زكًبل يه ف االَج بص ػه ٗ انٕج ّ انًطه ٕة( ر ذٔ ٍٚك م  8اسبثٛغ
5
اإلجشاءاد ف ٙانًذكًخ االفزشاػٛخ)
%23
 3رذهٛم لؼبٚب
%23
 4دهمبد َمبشٛخ
%23
 5انزغزٚخ انشاجؼخ ( feedbackاالخزجبس انشفٓ)ٙ
أَشطخ انزمٛٛى (اخزجبس رذشٚش٘ ،شفٓ ،ٙػشع رمذ ،ًٙٚيششٔع جًبػٔ ،ٙسلخ ػًم انخ)

هـ  -أَشطح اإلرشاد األكادًٍَ وانذػى انطالتٍ:
يُبلشخ األيٕس انجذثٛخ ٔاألكبدًٛٚخ -رٕػٛخ انًسبئم انًزؼهمخ ثبإلسشبد األكبد - ًٙٚكٛفٛخ إداسح انٕلذ  -كٛفٛخ
انذظٕل ػهٗ يؼذل يشرفغ -انؼًم ػهٗ دم انًشكالد األكبدًٛٚخ ٔغٛشْب....انخ.

و – يصادر انرؼهى وانًزافك:
 .2لائًح يصادر انرؼهى:
انًزاخغ انزئُسح نهًمزر ٚؼزًذ انًمشس ػهٗ انزطجٛك انؼًه ٙنًب رهمبِ انطبنت يٍ يؼبسف خالل دساسزّ
يٕالغ انزذسٚت ػهٗ يُٓخ انًذبيبح ٔيٛبد ٍٚرطجٛك األَظًخ
انًزاخغ انًساَذج

انًصادر اإلنكرزوَُح

ٔثشايج انزذسٚت ػهٗ انًُٓخ
انًٕلغ اإلنكزشَٔ ٙنٓٛئخ انخجشاء ثًجهس انٕصساء ف ٙانًًهكخ انؼشثٛخ انسؼٕدٚخ.
 انًٕلغ اإلنكزشَٔ ٙنًجهس انشٕسٖ ف ٙانًًهكخ انؼشثٛخ انسؼٕدٚخ.ـ يٕالغ يٕسٕػخ األَظًخ انسؼٕدٚخ.
 المحاضرات المسجلة على اريكو والمرفوعة على الفاك فور. -المكتفة الرقمية السغويية http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx

أخزي
 .5انًزافك وانردهُشاخ انرؼهًُُح وانثحثُح انًطهىتح:
يرطهثاخ انًمزر
انؼُاصز
انًزافك
 يل م ت وفير قاع ة محكم ة ص ورية تس توعب  05طالف ا عل ى(انمبػبد انذساسٛخ ،انًخزجشاد ،لبػبد
األقل.
انؼشع ،لبػبد انًذبكبح  ...إنخ)
انردهُشاخ انرمُُح
(جٓبص ػشع انجٛبَبد ،انسجٕسح انزكٛخ - ،جٓبص ػشع دارب شٕا  -سجٕسح ركٛخ.
انجشيجٛبد)
ذدهُشاخ أخزي (رجؼب ً نطجٛؼخ انزخظض)  -ال ٕٚجذ.
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س .ذمىَى خىدج انًمزر:
يداالخ انرمىَى
يذٖ فبػهٛخ انزذسٚت
ركش انسهجٛبد ٔاالٚجبثٛبد
ي ذٖ رذظ ٛم يخشج بد ان زؼهى
نهًمشس
ي ذٖ رذظ ٛم يخشج بد ان زؼهى
نهًمشس
األسئهخ انشفٓٛخ
يذٖ االَجبص نهًٓبو انًكهف ثٓب

طزق انرمُُى

انًمًُىٌ
انًزذسثٌٕ
انطالة

غٛش يجبششح ( اسزجٛبٌ )
يجبششح

أسزبر انًمشس

يجبشش ( انُزبئج )

انطالة

غٛش يجبششح ( اسزجٛبٌ )

نجُخ انزذسٚت
أسزبر انًمشس

يجبششح
يجبششح

يداالخ انرمىَى (يثم .فبػهٛخ انزذسٚس ،فبػهخ ؽشق رمٛٛى انطالة ،يذٖ رذظٛم يخشجبد انزؼهى نهًمشس،
يظبدس انزؼهى  ...إنخ)
انًمًُىٌ (انطهجخ ،أػؼبء ْٛئخ انزذسٚس ،لٛبداد انجشَبيج ،انًشاجغ انُظٛش ،أخشٖ (ٚزى رذذٚذْب)
طزق انرمُُى (يجبشش ٔغٛش يجبشش)
ذ .اػرًاد انرىصُف
خهح االػرًاد
رلى اندهسح
ذارَخ اندهسح
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يدهس لسى األَظًح
انسادسح
2445/3/55

