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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

  : السابع يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 1فقه العبادات 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %80 24 المحاضرات التقليدية 1

 0 0 التعليم المدمج  2

 %20 4  اإللكترونيالتعليم  3

 0 0  عن بعدالتعليم  4

 %100 28  أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 التعلم ساعات النشاط م

 28 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

 2 واتساب تلقرام وغيراها تذكر()ى أخر 4

 30 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 وصف العام للمقرر:ال. 1

ء والترافع أحكام القضامقرر فقهي يطرحه قسم الدراسات اإلسالمية ضمن خطته االجبارية في المستوى الثامن يتناول  

 والدعاوى والبينات ، واالثبات بما يعد الطالب لسوق العمل ، وليس له متطلب سابق

 تعريف الطالب بفقه القضاء وطرق االثبات وذلك من خالل : الهدف الرئيس للمقرر. 2

  معرفة مفهوم القضاء وأحكامه اتقان طرق التقاض ي ومعرفة الترافع 

  ملمارسة املهنة 
ً
 االملام بطرق االثبات وأحكامها ومراتبها بشكل يجعله متهيئا

  الوقوف على األحكام الفقهية املتعلقة بالقضاء 

  التمكن من علم القضاء بما يتيح خدمة املجتمع
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 K1 .أهمية القضاء، وحكمه وحكم توليه، وحكم طلبهو القضاء: يعرف الطالب  نا  1.1

والية القضاء، وألفاظ التولية ، وأنواع والية القضاء، واختصاص ب أن يذكر الطالب املراد  1.2

 .القاض ي، ورزقه، وعزله

 

K2 

القاضرررررررررررررر ي عنل اوعلام هذ  الشررررررررررررررروف أو  شررررررررررررررروف القاضرررررررررررررر ي، وكيفية اختيارأن يبين الطالب - 1.3

 .بعضها

K3 

 K4 التحكيم: معنا ، ومحله ، وحكمه . أن يعرف الطالب  1.4

 K5 وأحكامها ومراتبها أن يعلد الطالب طرق االثبات  1.5

   

  المهارات 2

2.1 
ألمهف ا هاسالالالال اوق الا الالالالا   االسالالالالومي ه يفي   ي  بين المنهج الطالب يميز أن

 ال ي  ساعد على  حاياه.

S1 

 S2 درجات التقاضي،بين ب لايقارن  الطأن  2.2

 S3 بتعارض البينات املتعلقة ب األحكامأن يوضح الطال 2.3

 S4 طالب بين القضاء والتحكيم وغيرها من الواليات  ال يميزأن  .4..2

 S5 أحكامأن يميز الطالب اللعاوى الكيلية وما يتعلق بها من  2.5

 S6 ئي، وطرق االعتراض على األحكام القضائية.نقض الحكم القضا- أن يشرح الطالب 2.6

   

   

  القيم 3

 V1 ا.ا همهني  شخصي   ه طهيف ذا  مسؤهلية أن ي حمق 3.1

كهن عوقات إيجابية ناجحة مع يجماعة  الالالالالالالمن  في  ه أن يف الالالالالالالق ال مق  ي  3.2
 اآلخفين.

V2 

 V3 الجماعي. ال مق إطاف  ي منه المطلهبة بالمهام يل زم أن 3.3

 V4 أن يكهن لديه الادفة على  نمية مهافة ا خاذ الافاف. 3.4

 اآلخف  الفأي زموئه، هي ابق لحديث باه مام يصغي أن  3.5
 

V5 

 V6 .ين ي   امله مع اآلخف المج م ية السائدةاإلسومية هبالايم  أن يل زم 3.6

   

   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 تعريف موجز باملقرر ومفرداته  1

 2 القضاء، وواليته وشروط القاض ي :  2
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القضاء: تعريفه، والفرق بينه وبين اإلفتاء والحسبة، وأنواع القضاء، والفروق  -

 بينهما.

 أهمية القضاء، وحكمه وحكم توليه، وحكم طلبه. -

 في تولية القضاة واختيارهم.مسؤولية اإلمام  -

والية القضاء، وألفاظ التولية ، وأنواع والية القضاء، واختصاص القاض ي،  -

 ورزقه، وعزله.

 شروف القاض ي، وكيفية اختيار القاض ي عنل اوعلام هذ  الشروف أو بعضها. -

 إلزام القاض ي بالحكم بمذهب معين، أو برأي معين. -

 التحكيم: معنا ، ومحله ، وحكمه .  -

 تقالل القضاء: معنا ، األمور التي تساعل على تحقيقه.اس -

 تصنيف درجات التقاض ي، واملقارنة بينها.

3 

  آداب القاض ي :

 آداب القاض ي العامة، وآدابه في مجلس القضاء. -

 األحوال التي يحرم القضاء فيها، وعلة التحريم فيها. -

 والهلية ، وحكم بيع القاض ي وشرائه حكم أخذ القاض ي للرشوة ، -

 ما ينبغي أن يفعله القاض ي أول مباشرته للعمل. -

 

2 

4 

 طريق الحكم وصفته: 

 معنى الحكم القضائي، واملراد بطريق الحكم وصفته. -

 معرفة امللعي من الخصمين في اللعوى. -

 حضور املرأة امللعى عليها مجلس الحكم. -

 أحكام سماع البينة، والحكم بموجبها. -

 عمل القاض ي عنل إقرار امللعى عليه ، أو إنكار . -

 قضاء القاض ي بعلمه. -

 مكان إقامة اللعوى، والقاض ي املختص بها. -

 النظر في اللعوى. -

 ما يعمله القاض ي عنل علم وجود بينة للملعي. -

 حكم القاض ي لنفسه، أو ملن ال تقبل شهادته له أو عليه. -

وحكمه ، وطرق االعتراض على األحكام  نقض الحكم القضائي، املراد به ، -

 القضائية.

 تقنين األحكام: املراد به، وحكم اإللزام به. -

 تنفيذ األحكام: املراد به، وأحكامه وآدابه.

4 

 2 القسمة : 5
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 القسمة : املراد بها، وحكمها، وأنواعها. -

 ضابط ما يقسم قسمة تراض، وما يشترف لصحتها، وبعض األمثلة عليها. -

اإلجبار، وسبب تسميتها، وما يشترف للحكم باإلجبار فيها، ضابط قسمة  -
 وتوصيفها، وسرد األمثلة عليها

 ما يشترف في القاسم، وما يتقاضا  من أجرة -

 طريقة القسمة، وأحكامها، ونماذج تطبيقية .

6 

 الدعاوى والبينات:

 اللعوى: املراد بها، وأركانها وشروف صحتها، وحكم إوشائها. -

 اللعوى واإلنكار.من تصح منه  -

 حكم الترافع عن طريق وسائل االتصال الحليثة. -

 أنواع اللعوى، وإجراءات نظر اللعوى، واآلداب املطلوبة فيها. -

 ترجمة اللعوى في مجلس القضاء. -

 أحكام اللعوى على الغائب عن مجلس الحكم، والحكم عليه. -

 اللعاوى الكيلية: املراد بها، وصورها، وأحكامها. -

 راد بها، ومن تطلب منه ، واألدلة على ذلك.البينة: امل -

 بينة الخارج وبينة اللاخل، وسبب تسميتها بذلك، وتحليل املقلم منهما. -

 تعارض البينات

2 

7 

 الشهادات :
 الشهادات: املراد بها،  ومنزلتها، والحكمة من مشروعيتها، وانواعها. -

 الشروف.تحمل الشهادة وأداؤها: املراد بهما، وحكم كل منهما مع  -

 كتمان الشهادة، وأخذ األجرة والُجعل عليها. -

 األدب مع الشهود. -

 من ذلك  ، وذكر  -
ً
طرق العلم باملشهود عليهم، وما يشترف لعل االستفاضة طريقا

 ما تصح الشهادة عليه باالستفاضة، وما ال تصح.

 شروف صحة الشهادة بحسب اختالف املشهود به. -

 شروف من تقبل شهادتهم. -

 الصبيان.شهادة  -

 تزكية الشهود. -

 تحليف الشهود. -

 حضور الشهود عنل حكم القاض ي. -

 مواوع قبول الشهادة، وعلد الشهود. -

 الشهادة على الشهادة، ومايشترف للحكم بها. -

 رجوع شهود املال، وشهود القصاص والحلود ، واآلثار الناشئة عن ذلك.

2 
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8 

 اليمين : 

 مشروعيتها، وشروطها.اليمين: املراد بها، والحكمة من  -

 الحقوق التي تكون فيها اليمين، والحقوق التي ال تكون فيها. -

 اليمين املشروعة في الخصومة، وأحوال تغليظ اليمين، وكيفيته. -

 امتناع امللعى عليه عن اليمين املغلظة. -

 بينة امللعي إذا حضرت بعل يمين امللعى عليه.

2 

9 

 النكول : 

 عن اليمين: املراد به، و أقسامه، وشروطه. النكول  -

 القضاء بالنكول: املراد به، وأحكامه.

2 

10 

 القضاء بالشاهد واليمين، ومجاله.

 حكم القضاء بالشاهل واليمين. -

 ما يقض ى فيه بالشاهل واليمين.

2 

11 

 اإلقرار :

 املراد به، وحجيته، وشروطه. -

 وحكم وصل اإلقرار بما يسقطه. ما يصح به اإلقرار من األلفاظ ، -

 أحكام اإلقرار باملجمل، واالستثناء في اإلقرار ، والرجوع عن اإلقرار. -

 تعارض اإلقرارات.

2 

12 

 الكتابة :

 معنى الكتابة، وحكمها، وشروطها، وصورها. -

 أحكام الكتابة، وحجيتها في اإلثبات. -

 املراد بكتاب القاض ي إلى القاض ي، وشروطه، وأحكامه. -

 تسمية علد من املستنلات الكتابية املعاصرة، وحكم االحتجاج بها.

2 

13 

 القرائن : 

 معنى القرائن، وحكمها، والحكم بها، وأحكامها. -

 القرائن املعاصرة، وملى حجيتها

2 

 28 املجموع 

 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



 د. حياة الخير 
8 

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

أهميررررة القضررررررررررررررررراء، و القضررررررررررررررررراء: يعرف الطررررالررررب  نا  1.1

 .وحكمه وحكم توليه، وحكم طلبه

 التلريس املباشر
 

واالختبارات  .اسئلة شفهية

 التحريرية 

القضاء، وألفاظ  واليةب أن يذكر الطالب املراد  1.2

التولية ، وأنواع والية القضاء، واختصاص 

 .القاض ي، ورزقه، وعزله

 

 املشاركة اثناء املحاضرة العصف الذهني

شرررررروف القاضررررر ي، وكيفية اختيار أن يبين الطالب - 1.3

 .القاض ي عنل اوعلام هذ  الشروف أو بعضها

االخررررترررربرررررررارات الررررتررررحررررريررررريرررررررة و  النقاش والحوار

 .سئلة شفهيةاال 

الررتررحرركرريررم: مررعررنرررررررا ، ومررحررلررررررره ، أن يررعرررف الررطرررررررالرررررررب  1.4

 وحكمه . 

 التلريس املباشر
 

 .اسئلة شفهية

 التلريس املباشر وأحكامها ومراتبها أن يعلد الطالب طرق االثبات  1.5
 

 .بحوث وأوراق عمل وتقارير

 المهارات 2

2.1 

االسالالالالالالالومي  بين المنهج الطالالالالالالالب يميز أن
 األمهف ال ي هاس اوق الا ا   ه يفي   ي 

  ساعد على  حاياه.

 .أدا  موحظة اس مافة .المحا فة النظفية

ال اييم الشالالالفهي للحهاف  الحهاف هالمناقشة درجات التقاضي،بين ب لايقارن  الطأن  2.2
 لبةبين الط

2.3 
بتعارض  املتعلقة ب األحكامأن يوضررررررح الطال

 البينات

 هاالبحاث االعماق  اييم ال  ليم الذا ي
 المادمة

2..4. 
طررررررالررررررب بين القضررررررررررررررررررراء والتحكيم ال يميزأن 

 وغيرها من الواليات  

اسالالالالالالالالال الالخالالالالدام الالالفالاليالالالالديالاله 
 .ال فاعلي

 هاالبحاث االعماق  اييم
 المادمة

2.5 
أن يميز الطالب اللعاوى الكيلية وما يتعلق بها 

 من أحكام

 الاائم ال  لم اسالالالالال فا يجية
 .الجماعي ال مق على

 الطالالالالالب ا جالالاي ماالالايي 
 الجمالالالالاعي ال مالالالالق نحه

 .عبف االن فنت

2.6 
قض الحكم القضررررررررررررررائي، ن- أن يشرررررررررررررح الطررالررب

 وطرق االعتراض على األحكام القضائية.

 الاائم ال  لم اسالالالالال فا يجية
 الجماعي ال مق على

ية  فات الففد  اييم ال كلي
 هالجماعية.

 القيم 3

ا شالالالخصالالالي   ه طهيف ذا  مسالالالؤهلية أن ي حمق 3.1
 ا.همهني  

أثالالالالنالالالالا   الالالالالمالالالالنالالالالاقشالالالالالالالالالالة
 .المحا فة

 . الففدية األعماق  اييم

جماعة  الالمن  في  ه أن يف الالق ال مق  ي  3.2
 كهن عوقات إيجابية ناجحة مع اآلخفين.ي

لم  ل   جيالالالالة ا ي اسالالالالالالالال فا 
 .الم مفكز حهق المشكوت

 الجماعية األعماق  اييم
. 

 إطالالاف  ي منالاله المطلهبالالة بالالالمهالالام يل زم أن 3.3
 الجماعي. ال مق

الالال الالاالالهيالالم الالالجالالمالالالالاعالالي  ال  اهنيال  لم 
 للهاجبات )شفهي ا(

أن يكهن لالالديالاله الاالالدفة على  نميالالة مهالالافة  3.4
 ا خاذ الافاف.

بطالالاقالالة موحظالالة ل اييم  .اس فا يجية ا خاذ الافاف
 .األدا 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 زموئه، هي ابق لحديث باه مام يصغي أن  3.5
 اآلخف  الفأي

 

المبالالالاشالالالالالالالفة  الموحظالالالة ال  لم ال  اهني.
 الطلبة همشافكة ل فاعق
 . المحا فة أثنا 

المج م يالالة اإلسالالالالالالالوميالالة هبالالالايم  أن يل زم 3.6
 . ي   امله مع اآلخفين السائدة

 ال اييم الذا ي ال  لم ال  اهني.

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 
األسبببببببببببببببببببوع  األولاختبار أعمال السنة 

 السادس

20% 

2 
األسبوع الثاني  اختبار أعمال السنة الثاني

 عاشر

20% 

3 
من الثببالببى إل   تقويم الجهد والعروض التقديمية

 الرابع عشر

10% 

4 
مببن األول إلبب   المشاركة في المحاضرات ، واالنضباط والسلوك

 الرابع عشر

10% 

5 
األسبببببببببببببببببببوع  اختبار نهاية الفصل الدراسي

 السابع عشر

40% 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ( 4الساعات االفشادية)ساعات اسبهعي ا 

 ( 4الساعات المك بية .)ساعات أسبهعي ا 

 بهفد، همجمهعة الها   أب الخاصة بالمافف.البوك النظام ال  لم االلك فهني ال هاصق عبف 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة  .1

المرجع 

 الرئيس

 للمقرر

 اسم الكتاب المقرر

Textbook title 

اسم المؤلف 
 )رئيسي(

Author's 
Name 

 اسم الناشر
Publisher 

 سنة النشر

Publishing Year 

بهاء الدين  العدة شرح العمدة
 المقدسي

م2005-هـ1426،2ط دار الكتب العلمية  

 

المراجع 

 المساندة

البن قدامة  المغني
 المقدسي

هـ1432 دار عالم الكتب  

 الملخص الفقهي

 
للشيخ صالح 

 الفوزان
هـ1423 دار العاصمة  

للشيخ ان  الشرح الممتع على زاد المقنع
 عثيمين

 دار ابن الجوزي

 
1428 

 نظام القضاء في
الشريعة اإلسالمية   

الكريم  دد. عب
 زيدان 

م1989هـ 1409 مؤسسة الرسالة   

 

المصادر 

 اإللكترونية

   موقع المكتبة الشاملةhttp://shamela.ws/index.php/main  

 : موقع المشكاة اإلسالمية 

 http://www.almeshkat.net/books/index.php 

http://shamela.ws/index.php/main
http://www.almeshkat.net/books/index.php
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        صيد الفوائدwww.saaid.net  

 www.islamweb.netموقع الشبكة اإلسالمية     

   ىأخر

 

 
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

  هم طلبا ها.  بالمنصة ال  ليميةقاعة مجهزة 

 ما د. 40 ه ف مااعد ال يزيد عددها عن 

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

 ي الااعات الدفاسية.لمنصة ال  ليمية ا  

 Data showجهاز ال فض االلك فهني 

 . م مق مجهز بالصه يات تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 الطلبة فاعلية التدريس

استطالع رأى الطالب في  تقويم المقرر 

الدراسييييييي من خالل اسييييييتمارة رضييييييا 

 عن المقرر. الطالب

 أستاذ المقرر فاعلة طرق تقييم الطالب
االختبييارات  –االختبييارات الشييييييهرييية 

 ورقات العمل –النهائية 

 أستاذ المقرر مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
تقرير  –نموذج قييياس مخرجييات التعلم 

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح
 مجلس القسم جهة االعتماد

 الرابعة رقم الجلسة

 هـ28/1/1440 تاريخ الجلسة

 


