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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري *  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %90 40 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

 %10 5  أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 40 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

 5 تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 

يتضمن مقرر مبادئ القانون تعريف الطالب بالقانون، ووظيفة القانون، واساس القانون وعالقته بالعلوم 
قها سواء من حيث االشخاص أو من االخرى، وخصائص القاعدة القانونية، وانواعها ومصادرها، وكيفية تطبي

الزمانحيث   أوالمكان. 
العمل على تعريف الطالب بنظرية الحق وذلك من خالل توضيح معنى الحق وتقسيمات الحقوق، وبيان 

 اشخاص الحق ، وكذلك محل الحق ومصادر الحق واستعمال الحق . 
  الهدف الرئيس للمقرر. 2

بلي ئم وعمله المستقالعمل على اعداد طالب القانون والعمل على صقل شخصيته القانونية بما يتال •
السيما وان العمل القانوني عمل ذو طابع مزدوج يتطلب من الشخص القانوني، أو دارس الحقوق 

 بأن يكون ذو شخصية ديناميكية قادرة على التعامل مع كافة شرائح المجتمع.
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  بأهمية القانون وضرورة احترامه االلمام 1.1

   .ة ط والتحليل لبعض النصوص القانونيالقدرة على استنبا 1.2

  معرفة كيفية سن القانون في المملكة 1.3

1...   

  المهارات 2

  .االخرىجتماعية االمهارة تميز القواعد القانونية عن القواعد  2.1

  مهارة تحليل بعض القواعد القانونية وبيان الفرض والحكم فيها 2.2

2.3   

2...   

  القيم 3

  القدرة على العمل بشكل فردي وجماعي 3.1

  القدرة على المناقشة والتحليل . 3.2

  القدرة على استنباط الفرض والحكم المضمنة في القاعدة القانونية . 3.3

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 9 التعريف بالقانون ووظيفتة وضرورتة واساس القانون وعالقتة بالعلوم االخرى  1

 9 تحديد خصائص القاعدة القانونية والفرق بين القواعد االجتماعية والقواعد القانونية 2

 9 تفسير القواعد القانونيةو  هانطاق تطبيق ورها مصادو  انواع القواعد القانونية 3

 9  وانواع الدساتير وطرق اصدارها في المملكةاقسام القانون  4

 6 محل الحق  ق واشخاصه , والتعريف بالح 5

 3 استعمال الحقوطرق  مصادر الحق 6

 45 المجموع
 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 

 المشاركة في المحاضرة. بأهمية القانون وضرورة احترامه االلمام
 .متحاناااات التحريرياااةالا

.عاااااارض  اسااااااولة  اااااافوية 

 والقضااايا  .للنقااا الحاااالت 

 العملية 

1.2 

والتحلياال لاابعض النصااوص ط القاادرة علااى اسااتنبا

  .ة القانوني
 المناقشة 

 .متحاناااات التحريرياااةالا

.عاااااارض  اسااااااولة  اااااافوية 

 والقضااايا  .للنقااا الحاااالت 

 العملية 

 االختبارات القصيرة. معرفة كيفية سن القانون في المملكة 1.3
 .متحاناااات التحريرياااةالا
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

.عاااااارض  اسااااااولة  اااااافوية 

 والقضااايا  .للنقااا الحاااالت 

 العملية 

 المهارات 2.0

مهاااااارة تمياااااز القواعاااااد القانونياااااة عااااان القواعاااااد   •2.2

 .االخرىجتماعية اال
 المشاركة في المحاضرة.

 .متحاناااات التحريرياااةالا

.عاااااارض  اسااااااولة  اااااافوية 

 والقضااايا  .للنقااا الحاااالت 

 العملية 

2.3 
مهارة تحليل بعض القواعد القانونياة وبياان الفارض 

 والحكم فيها

 لبعضهم .تقييم الطالب 
 .متحاناااات التحريرياااةالا

.عاااااارض  اسااااااولة  اااااافوية 

 والقضااايا  .للنقااا الحاااالت 

 العملية 

…  

 االختبارات القصيرة.
 .متحاناااات التحريرياااةالا

.عاااااارض  اسااااااولة  اااااافوية 

 والقضااايا  .للنقااا الحاااالت 

 العملية 

 القيم 3.0

3.1 

 النهائيةاالختبارات  القدرة على العمل بشكل فردي وجماعي
 .متحاناااات التحريرياااةالا

.عاااااارض  اسااااااولة  اااااافوية 

 والقضااايا  .للنقااا الحاااالت 

 العملية 

3.2 

 االختبارات القصيرة القدرة على المناقشة والتحليل .
 .متحاناااات التحريرياااةالا

.عاااااارض  اسااااااولة  اااااافوية 

 والقضااايا  .للنقااا الحاااالت 

 العملية 

3.3 

القدرة على استنباط الفرض والحكام المضامنة فاي  .

 القاعدة القانونية
 المناقشة

 .متحاناااات التحريرياااةالا

.عاااااارض  اسااااااولة  اااااافوية 

 والقضااايا  .للنقااا الحاااالت 

 العملية 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 .االختبار الفصلي االول 1
االساااااااااااااااابوع  

 السابع 

20 

 .الفصلي الثانياالختبار  2
االسابوع الاااني 

 عشر 

20 

 .االختبار النهائي  3
االساااااااااااااااااابوع 

 االخير

40 

 حضور ومشاركة   4
 20 طوال الفصل 

5    

6    

7    

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض   فهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 استخدام وسائل ذات اثر ايجابي على الطلبه  وذات فاعلية اكثر كالمناقشة والحوار.
حث الطلبه على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالنترنت واالطالع المراجع ذات  -                 

ثالصلة بموضوع البح  

المراجعة لنتائج البحوث العلمية والمؤتمرات ذات العالقة. -    

 تقييم الطالب لبعضهم البعض - 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
خالددددددددد الددددددددرويم، ر ق الددددددددريم، المدددددددددخل لدراسددددددددة العلددددددددوم القانونيددددددددة، مكتبددددددددة 

 هد1423الشقري،

 المساندةالمراجع 

،  ٦٢٤٤عبااد العزيااز النعاايم، دار اإلنمااا  االنظمااة  حكااام الشاارعية ومبااادئ علااماالأصااول 

 ، •٦العربي، ط 

 المدخل للعلوم القانونية، توفيق فرج 

أصااول القااانون، حساان كياار ، منشاااة المعااارف،  ٦٩٩٢ 1سااكندرية، طالمنشاااة المعااارف، ا

 ٦٦٩سكندرية، ط الا

 اإللكترونيةالمصادر 

 • .موقع محامون

 ي موقع مجلس الشورى السعود

 . العدل السعوديةموقع وزارة 

  ىأخر
يتم ارشاد الطالب للمواقدع القانونيدة المتخصصدة فدي مبدادئ القدانون علدى الشدبة 

 العنكبوتية لالستعانة بها في فهم واستيعاب واستكمال متطلبات المادة

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعات   إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعرض قاعاتالدراسية، المختبرات،  القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

   المراجع  

   

   

   

   

   

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مال.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضا  هيوة  )الطلبة، ونالمقيم
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 (مبا ر وغير مبا ر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 لسة برئاسة رئيس القسم الدكتور ثامر الخالديج –قسم إدارة األعمال  جهة االعتماد

 15 رقم الجلسة

 هــــــ1442/  6/  26 تاريخ الجلسة

 

 


