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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:

 ساعة 30

 المقررنوع . 2

  ـــ أخرى √ متطلب قسم ـــ  ليةمتطلب ك ـــ  متطلب جامعة أ.

  ـــ  اختياري √  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 األولالدراسي المستوى 

 

 وجدت( إن. المتطلبات السابقة لهذا المقرر )4

 اليوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 اليوجد
 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1

 ــــــ ـــــ التعليم المدمج  2

 ــــــ ـــــ  اإللكترونيالتعليم  3

 ــــــ ـــــ  عن بعدالتعليم  4

 ــــــ ـــــ  أخرى 5
 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 عدد الساعات التكرار ×الساعات  ساعات التعلم النشاط م

   ساعات االتصال

 30 15×2 2 محاضرات 1

 ------ ------ ------ أستوديوأو معمل  2

 ------ ------ ------ إضافيةدروس  3

 ------ ------ ------ ى )تذكر(أخر 4

 30 ------ ------ اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 30 15×2 2 ساعات االستذكار 1

 1 1×1 1 الواجبات 2

 1 1×1 1 المكتبة 3

 1 1×1 1 المشاريع /إعداد البحوث 4

 2 2×1 1 اختبارات فصلية 5

 2 1×2 1 اختبار نهائي 6

 3 3×1 1 التحضير لالختبارات 7

 ------ ------ ------ أخرى )تذكر( 8

 40 ------ ------ اإلجمالي 9

 70 ------ ------ ساعات التعلمإجمالي  10
 

، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

يتضمن دراسة الفكرتين األساسيتين في علم األنظمة وهما: النظام والحق، فالقسم األول من المقرر يشكل مدخال إلى نظرية 

وإلغائها. النظام ويتضمن دراسة: تعريف القاعدة النظامية وخصائصها وأقسامها ومصادرها ونطاق تطبيقها وتفسيرها 

والقسم الثاني يشكل مدخال إلى نظرية الحق ويتضمن دراسة: تعريف الحق ومصادرها وأقسامه وأركانه وأشخاصه ومحله، 

 استعمال الحق وإثباته وحمايته وانقضاؤه. تدرس هذه المفردات مقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية.

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 :الطالب النتائج اآلتيةيهدف المقرر إلى أن يحقق 

 معرفة المبادئ والمفاهيم األساسية للنظام ومصادره مقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية .

 بالفقه اإلسالمي. المقارنةمعرفة القواعد النظامية وخصائصها وتطبيقاتها وأنواعها وسريانها مع 

 معرفة مراحل سن األنظمة وطرق إلغاؤها في المملكة.

 لتمييز بين الحقوق الشخصية والعينية واألدبية مقارنة بالفقه اإلسالمي.القدرة على ا

 ة.مصادر الحق في الشريعة اإلسالمية واألنظمب يلم

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 ر -2 ومصادرها .يتعرف على القاعدة النظامية وخصائصها  1.1

 ت -4 يتعرف على المحاكم ومراحل نفاذ القاعدة النظامية .   1.2

1.3   

1...   

  المهارات 2

 ر -1 يقارن بين طرق إلغاء القاعدة النظامية 2.1

 ت - 2 يقارن بين طرق تفسير القاعدة النظامية . 2.2

2.3   

2...   

  الكفاءات 3

 ك -3 الشخصية القانونية.يعرض رأيه حول خصائص  3.1

 ك -3 يعرف كيفية استخدام طرق انقضاء الحقوق. 3.2

3.3   

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
  القسم األول : نظرية النظام ) القانون (:

  الشريعة اإلسالميةلنظام والغاية منه وخصائص القاعدة النظامية مقارنة بأحكام التعريف با

2 

 2 التمييز بين القاعدة النظامية والقواعد االجتماعية األخرى 2

 4 أقسام األنظمة وأنواع القواعد النظامية 3

 4  مصادر القاعدة النظامية في المملكة مقارنةً بأحكام الشريعة اإلسالمية 4

 2 العالقة بين السياسة الشرعية واألنظمة 5

 2 القاعدة النظاميةنطاق تطبيق  6

 2 تفسير القاعدة النظامية وإلغاءها 7

 2 القسم الثاني :نظرية الحق:  التعريف بالحق ومصادره في النظام  والفقه اإلسالمي 8

 2 أقسام الحق ) الحق الشخصي ـ الحق العيني ـ الحق األدبي ( 9

 2 الشخص االعتباري ( -أشخاص الحق ) الشخص الطبيعي  10
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 2 محل الحق 11

 2 استعمال الحق وإثباته وحمايته وانقضائه. 12

 2 انقضاء الحق 13

 30 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
يتعررررررف علرررررى القاعررررردة النظاميرررررة وخصائصرررررها 

 ومصادرها .                                                               

ات المحاضر -  

  مناقشةالحوار وال -

  النظرية االختبارات -

                     الواجباتتقييم  -

1.2 

يتعرف على المحاكم ومراحل نفاذ القاعدة النظامية 

.                             

ات المحاضر -  

  مناقشةالحوار وال -

 تطبيقرررررررهضررررررررب أمثلرررررررة  -

  اقعيةوو

  النظرية االختبارات -

                            الواجباتتقييم  -

…    

 المهارات 2.0

2.1 

  اتالمحاضر - يقارن بين طرق إلغاء القاعدة النظامية . -

األسررراليل و  التررردريل علررري -

الطررررررررق المسرررررررتخدمة فررررررري 

 المقارنة 

االختبارات النظرية  -  

المناقشات الشفهية  -  

                   

2.2 
  اتالمحاضر - يقارن بين طرق تفسير القاعدة النظامية .                   -

 التدريل العملي                 -

االختبارات النظرية  -  

 المناقشات الشفهية  -

…    
 الكفاءات 3.0

3.1 
.مناقشة والحوار ال - يعرض رأيه حول خصائص الشخصية القانونية.  

 التدريل العملي                  -

االختبررررررارات التحريريررررررة  -

 والشفهية

3.2 
التدريل العملي علرى مهرارة  - كيفية استخدام طرق انقضاء الحقوق.

االتصررررال واسررررتخدام وسررررائل 

 التقنية الحديثة                              

االختبررررررارات التحريريررررررة  -

 والشفهية

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

درجة  إجماليمن 

 يميالتق

 %20 األسبوع السادس أول  فصلي اختبار 1

 %20 األسبوع الثاني عشر ثاني  فصلي اختبار 2

 %10 أثناء الفصل الدراسي والبحثية المشاركة  الشفهية 3

 %50 األسبوع الرابع عشر اختبار نهائي 4

 %100  المجموع 5

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات لإلرشاد األكاديمي أسبوعيا.  6تم تحديد عدد  -

إعالن ساعات اإلرشاد للطالب بتوقيتات محددة ومعلنة على باب المكتل من خالل الجدول الدراسي والساعات المكتبية  -

 واإلرشاد.

ة معهم من خالل إرسال بريد الكتروني للطالل من خالل إعالن الطالب بمواعيد عقد االجتماعات الجماعية والفردي -

المرشد األكاديمي( أو من خالل االتصال بالجوال أو عن طريق  -البوابة اإللكترونية للنظام األكاديمي )ما يتعلق بالطالل

 الواتساب.

كيفية  -باإلرشاد األكاديمي توضيح بعض المسائل المتعلقة  -الدعم الطالبي ومن أمثلته: )مناقشة بعض األمور األكاديمية

                   العمل على حل المشكالت للطالب...الخ(. -كيفية الحصول على معدل مرتفع  -إدارة الوقت

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 المدخل إلى  دراسة األنظمة السعودية ، دار حافظ أيمن سعد سليم ، للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 

 . عبد الرزاق السنهوري. الوسيط في شرح القانون  المدني ،د

 . محمد على عمران. المقدمة في دراسة األنظمة، د

 . محمد حسام لطفي. المدخل لدراسة القانون في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء ،د

 . جميل الشرقاوي. القانونية، دالمدخل للعلوم 

 .حسام الدين كامل األهواني . المدخل للعلوم القانونية، د

 اإللكترونيةالمصادر 

              المحاضرررررررررات المسرررررررررجلة علررررررررى اإليكرررررررررو والمرفوعرررررررررة علررررررررى الررررررررربالك برررررررررور.                                                                        -

     http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx   السعودية   الرقمية المكتبة -

 

  ىأخر
 ال يوجد -

 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

 الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض

 طالبا على األقل.                     30يلزم توفير قاعة دراسية تستوعل  -

 التقنية التجهيزات

 الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 البرمجيات(

 سبورة ذكية -جهاز عرض داتا شوا  -

  تبعاً لطبيعة التخصص() أخرى تجهيزات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم التقويممجاالت 

 غير مباشرة ) استبيان ( الطالب األداء التدريسي

 مباشر ) المتابعة ( رئيس القسم األداء التدريسي

 مباشر لجنة االختبارات بالبرنامج مراجعة الورقة االختبارية

 مباشر ) النتائج ( أستاذ المقرر تقييم الطالب في المقرر

http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx
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 يمقيطرق الت ونالمقيم التقويممجاالت 

 االختبارية مراجعة تصحيح الورقة
مراجع نظير من أعضاء هيئة التدريس 

 بالبرنامج
 مباشر

 مباشر ) النتائج ( أستاذ المقرر مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 غير مباشرة ) استبيان ( الطالب مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 مباشر لجنة الخطط والمناهج بالقسم الكتاب المقرر 

 غير مباشرة ) استبيان ( الطالب الكتاب المقرر 

 للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 إلخ(مصادر التعلم ... 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (وغير مباشرمباشر )يم قيالت طرق

 

 ح. اعتماد التوصيف
 مجلس القسم جهة االعتماد

 هـ     1441-3/3/3/1440مجلس القسم  رقم الجلسة
 هـ 17/2/1441 الـموافق اجتماع قسم إدارة األعمال األول   بتاريخ األربعاء تاريخ الجلسة

 


