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تاريخ التقرير 1438/7/6 :هـ ،الموافق  2017/5/2م

المؤسسة :جامعة الملك سعود

الكلية  /القسم :الحقوق والعلوم السياسية  /القانون الخاص

أ .معلومات عامة حول المقرر:

 .1اسم المقرر ورمزه :أحكام االلتزام-

 212حقق

 .2عدد الساعات المعتمدة 3 :ساعات أسبوعيا
 .3البرنامج (البرامج) التي يتم تدريس المقر فيها .البكالوريوس
(في حال وجود مقرر اختياري عام في عدة برامج ،أشر إليه بدالً من إعداد قائمة بهذه البرامج)

 .4اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر :منسق تدريس المقرر بالقسم
 .5المستوى  /السنة األكاديمية التي يتم فيها تدريس المقرر :المستوى الرابع
 .6المتطلبات االستدراكية (السابقة) للمقرر (إن وجدت) 114 :حقق
 .7المتطلبات اآلنية للمقرر (إن وجدت) :ال يوجد
 .8الموقع الذي يتم فيه تقديم المقرر إذا لم يكن داخل الحرم الرئيسي :المقر الرئيس
 .9طريقة التدريس (اختر كل الطرق المستخدمة في تدريس المقرر):
أ.

النسبة المئوية

القاعات التقليدية

ب .كال األسلوبين (التقليدي واإلنترنت)

نعم

ج .التعلم اإللكتروني

نعم

د .التعلم عن بعد
ه .التدريب (المحكمة الصورية)
تعليق:
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النسبة المئوية
النسبة المئوية

%30
%40

النسبة المئوية
نعم

النسبة المئوية

%30
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ب .األهداف
 .1ما هو الهدف األساسي من المقرر؟

•معرفة أنواع االلتزامات القانونية

•معرفة طرق تنفيذ االلتزامات القانونية

•معرفة طرق انتقال الحقوق وااللتزامات

•معرفة طرق انقضاء االلتزامات القانونية

•معرفة الوسائل القانونية المتعلقة بحماية االلتزامات القانونية
 .2صف بإيجاز الخطط المنفذة لتطوير وتحسين المقرر( .مثال :استخدام تقنية المعلومات بشكل متزايد أو وضع
المحتويات والمراجع على مواقع اإلنترنت ،أو تغير في المحتوى كنتيجة لألبحا الجديدة بالمجال)

•ربط محتوى المقرر مع الواقع العملي في المملكة من خالل الرجوع لالجتهاد القضائي
•إرشاد الطالب للرجوع إلى مواقع االنترنت ذات الصلة بمحتوى المقرر
•التحديث الدائم والمستمر لمحتوى المقرر

•تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس

•المراجعة الدورية للمقرر من قبل لجان الجودة والتطوير في الكلية
•االهتمام بالجانب التطبيقي والتدريبي للمقرر.

ج .وصف المقرر (مالحظةة :يجةب ررفةاق توصةيف عةام بةالنمو ج المسةتخدم فة النشةر التعريييةة أو
الدليل اإلرشادي)
 .1المواضيع الت يتم تغطيتها
قائمة بالمواضيع

أنواع االلتزامات القانونية

عدد األسابيع

ساعات التدريس

2

6

2

6

التنفيذ العيني لاللتزامات القانونية

3

أوصاف االلتزام

3

طرق التنفيذ بمقابل

انتقال االلتزامات القانونية

طرق انقضاء االلتزامات القانونية
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 .2مكونات المقرر (رجمال عدد ساعات التدريس لكل فصل دراس )
محاضر

درس
خصوص

مختبر

عمل

أخرى:

المجموع

ساعات التواصل
السااااااااااااااااااااااعات
المعتمدة

45

-

-

-

-

45

 .3الساعات اإلضافية الخاصة بالتدريس الخصوصي  /ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا ً 9

 . 4مخرجات التعلم للمقارر وفاق مجااالت اإلطاار الاوطني للماؤهالت وتوافقهاا ماع طارق التقاويم واساتراتيجيات
التدريس

تعمل كل من مخرجات التعلم للمقرر الدراساي ،وأسااليب التقيايم ،واساتراتيجيات التادريس معاا ً وبشاكل متارابط،
حي أنهم يعملون كوحدة واحدة وبشكل جماعي ومتماسك.
اإلطار الوطني للمؤهالت يشمل خمسة مجاالت تعلم .ومخرجات التعلم للمقرر هي متطلب هام للقيااس .بالعاادة،
فإن المقرر الدراساي الواحاد ال يتجااوز ثمانياة مخرجاات مان مخرجاات الاتعلم المتوافقاة ماع المجااالت الخمساة.
بعض المقررات الدراسية تتضمن واحداً أو أكثر من مخرجات التعلم للبرنامج التي تتكامال ماع مخرجاات الاتعلم
للمقرر وذلك كإثبات على التوافق الحاصل بينهما .وتوضا مصافوفة خارطاة مخرجاات الاتعلم للبرناامج أي مان
تلك المخرجات دمجت مع المقررات الدراسية معينة.
ً
مرقمة في العمود األيسر.
يتضمن الجدول أدناه مجاالت التعلم الخمسة لإلطار الوطني للمؤهالت التعلم
أوال :أدخل مخرجات المقرر المالئمة والقابلة للقياس لمجاالت التعلم الخمسة (طالع المقترحاات أسافل الجادول).
ثانيا :أدخل استراتيجيات التدريس الداعمة التي تتالءم وتتوافق مع طرق التقيايم ومخرجاات الاتعلم .ثالثةا ::أدخال
منهجية تقييم مناسب بحي قيس المخرج التعلم بدقة .كل مقرر لاه مخرجاات تعلام ،ومنهجياة تقيايم ،واساتراتيجية
تدريس ،وكلها متكاملة فيما بينها .رابعا :إذا تضمنت مخرجاات الاتعلم للمقارر الدراساي أي مان مخرجاات الاتعلم
للبرنامج ،فينبغي وضع إشارة @ مقابلها.
كل مقرر ليس مطلوبا ً منه أن يتضمن مخرجات التعلم من كل مجال.
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مجاالت التعلم لإلطار الوطن للمؤهالت و
مخرجات التعلم للمقرر
 1.0المعارف
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

فهم ومعرفة أنواع االلتزامات القانونية
تحديد طرق تنفيذ االلتزامات القانونية
تحديد طرق انتقال الحقوق وااللتزامات
استكشاف طرق انقضاء االلتزامات القانونية
نقد وتطوير الوسائل القانونية المتعلقة بحمايةة
االلتزامات القانونية.

استراتيجيات تدريس
المقرر
•محاضرات نظرية
•تطبيقات عملية
•ورش نقاش وعمل
•زيارات ميدانية
•بحو و تقارير

منهجية التقييم

•اختبارات كتابية
•اختبارات شفوية
•تقويم البحو والتقارير
•اختبارات قصيرة
•تقااااااويم المشااااااااركة فاااااااي
النقاشات والحوار.

 2.0المهارات اإلدراكية والعقلية
2.1
2.2

•اساااااااااتراتيجيات الاااااااااتعلم •االختبارات الكتابية
القدرة على التحليل القانوني
القدرة فهم النصوص القانونية المتعلقة بأحكام المساااااتخدمة فاااااي تطاااااوير •االختبارات الشفوية
•االختبارات العملية
المهارات المعرفية:
االلتزام.
•الواجبات المنزلية.
•النشاطات الالصفية
القدرة على استقراء الحلول القانونية المناسبة •الزيارات الميدانية
للقضايا المتعلقة بأحكام االلتزام.
•التدريب العملي
•ورش العمل.

3.0

مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية

3.1

•التقاااويم الاااادائم والمسااااتمر
•الواجبات الفردية
القدرة على العمل بأسلوب جماعي منظم
للتكليف الجماعي
•الواجبات الجماعية
القدرة على العمل بأسلوب فردي منظم
•التقاااويم الاااادائم والمسااااتمر
•الحوارات الجماعية
القةةةةةةدرة علةةةةةةى الحةةةةةةوار وإدارة المناقشةةةةةةات •االستخدام الفعال لألنترنت للتكليف الفردي

2.3

3.2
3.3

الجماعية المنظمة
 4.0مهارات التواصل ،واستخدام تقنية المعلومات ،والمهارات العددية
4.1

4.2
4.3
4.4

القدرة على البحث والتواصل مة المسةتجدات
القانونية المحلية والعالمية من خةلل اسةتخدام
التقنيةةةةات الحديثةةةةة والتواصةةةةل مةةةة مصةةةةادر
المعلومات.
اسةةتراتيجيات التعلةةيم المسةةتخدمة فةةي تطةةوير
هذه المهارات
االسةةةةةةةةتعانة بالتطبيقةةةةةةةةات العمليةةةةةةةةة أثنةةةةةةةةاء
المحاضرات
مشاركة الطلب في المناقشةات والتعلةق علةى
النصوص واألحكام .

 5.0المهارات الحركية النيسية
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•التقويم المستمر للتطبيقاات
العملية
•التقااويم المسااتمر لمشاااركة
الطاااااالب فاااااي المناقشاااااات
والتعليقات.

المملكــة العربيــة السعوديــة

Kingdom of Saudi Arabia

الهيئــــة الوطنيــــة للتقـويــم

National Commission for

واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

Academic Accreditation & Assessment

5.1

ال ينطبق

 .5جدول مهام تقييم الطالب خالل اليصل الدراس
م
1
2
3

مهمة التقييم (كتابة مقال ،اختبار ،مشروع جماع  ،اختبار
نهائ  ،عرض مرئ ...الخ)
االختبار الشهري األول
االختبار الشهري الثان
االختبار النهائ

األسبوع المحدد له
7
13
15

نسبته من التقييم
الكل
% 30
% 30
% 40

د .الدعم األكاديم واإلرشادي للطالب
 .1ترتيبات تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب (أذكر مقدار الوقت الذي يتوقع
أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع)

لقد دأب القسم والكليم علم التأكيمد علم أعضمء هيئم التمديي فم بدايم كم فصم ليتيحموا
الفيص لطالبه لك يتواصلوا معه عبي تواجده ف مكءتبه خال السءعءت المكتبي  ،وذلك
من خال إعالن تلك السءعءت للطالب أثنء المحءضيات بءإلضءف إل تعليق تلك المواعيد عل
أبواب مكءتبه .
هـ .مصادر التعلم:
 .1قائمة بالكتب المقررة المطلوبة

د .متول عبد المؤمن محمد الميس  ،أحكء االلتزا ف ضو أحكمء الفقما اإلسمالم والن مء
القءنون السعودي ،داي اإلجءدة ،الييءض. 2018 ،
 .2قائمة بالمراجع الرئيسية

•أحكء االلتزا بين الشييع والقءنون ،د .طلب وهب  ،داي الفكي العيب  ،ط 1970 ،1
•الفع الضءي – د .مصطف الزيقء ،داي الثقءف للنشي والطبءع  ،عمءن ،ط 1994 ،1
•أحكء االلتزا  ،محمد مصطف الجمء  ،ط 2000 ،1
•أحكء االلتزا  ،عبد القءدي الفءي ،داي الثقءف للنشي والطبءع 2001 ،
•المصءدي غيي اإليادي لاللتزا – د .أنوي سلطءن ،ط 19953 ،1
 .3قائمة بالكتب والمراجع التي يوصى بها (المجالت العلمية ،التقارير...،الخ)

•مجلة الحقوق الكويتية
•مجلة الشريعة والقانون (اإلمارات العربية المتحد )
•مجلة العدل الصادر عن وزار العدل السعودية
 .4قائمة بالمراجع اإللكترونية (مواقع اإلنترنت ،مواقع التواصل االجتماعي ،السبورة اإللكترونية ...الخ)
•موقع وزار العدل السعودية http://www.moj.gov.sa
•موقع وزار التجار السعودية www.commerce.gov.sa
•موقع هيئة الخبراء ف مجلس الوزراء ف المملكة العربية السعودية http://www.boe.gov.sa
 .5مواد تعليمياة أخارى مثال البارامج المعتمادة علاى الحاساب اآللاي /األساطوانات المدمجاة ،والمعاايير واللاوائ
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التنظيمية ،والبرمجيات
 -موسوعة األنظمة السعودية  -قرص مضغوط -

و .المرافق والتسهيالت الالزمة
بيّن متطلبات المقرر الدراسي بماا فاي ذلاك حجام فصاول الدراساة والمختبارات (كعادد المقاعاد داخال الفصاول
الدراسية والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة...إلخ
 .1المباني ((قاعات المحاضرات ،المختبرات ،قاعات التجارب...الخ)

قءع محءضيات تتسع لـ 30طءلبء ً عل األق

 .2مصادر الحاسب اآللي (جهاز عرض البيانات ،اللوح الذكي ،البرمجيات .،الخ)

توجد قءعءت مجهزة بءالتصء بءألنتينت لخدم الطالب فضالً عمن أجهمزة كمبيموتي فم أكثمي ممن مكمءن
بءلكلي لخدم الطالب

 .3مصادر أخرى (حددها ،مثل :الحاجة إلى معدات وتجهيزات مخبرية خاصة ،أذكرها ،أو أرفق قائمة بها)

 -ت بءلفع تجهيز القءعءت بوسءئ التعلي الحديث  ،خءص الفصو الذكي

ز .تقويم المقرر الدراس وعمليات تطويره
 .1االستراتيجيات المتبعة للحصول على رأي الطالب بخصوص فعالية التدريس
• االختبارات اليصلية والنهائية
• األبحاث و التقارير
• استبيانات تقييم الطالب
• استبيانات تقييم القسم المختص
 .2استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس  /أو القسم
• تقييم السنوي لرئيس القسم
• استبيانات القسم و الكلية والجامعة
• المراجعة الدورية الداخلية للمقرر من قبل لجان الجود و التطوير ف الكلية
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 .3إجراءات تطوير التدريس
•استخدام المعدات الحديثة ف التعليم
•تعزيز النشاطات الالصيية ات الصلة بالمقرر
•رقامة ورش العمل
•اسةتطالع مالحظةات الطةالب حةول المقةرر وطريقةةة تدريسةه ووسةائل تقةويم الطةالب والعمةل علة
األخ بها
 .4عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لادى الطالاب ( مثال :تادقيق تصاحي عيناة مان أعماال الطلباة بواساطة
مدرسين مستقلين ،والتبادل بصورة دورية لتصحي االختبارات أو عيناة مان الواجباات ماع طااقم تادريس مان
مؤسسة أخرى)
 تشكيل لجنة حيادية و مستقلة من قبل القسم إلعاد النظر ف كراسات الطالب و تقييم اختباراتهم
 .5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لقياس مدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها
 االستياد من نتائج االستبيانات
 رجةةراء لقةةاءات دوريةةة مةةع الطةةالب السةةتطالع آرائهةةم حةةول محتةةوى المقةةرر ،وطريقةةة تدريسةةه و
وسائل تقييم أعمالهم
 مراجعة توصيف المقرر بشكل دوري
 تحديث مصادر التعلم بشكل دوري
 تغ ية المكتبة القانونية بالكتب والمراجع والدوريات.
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