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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

 مقرر مبادئ القانون

 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  التدريسية عدد الساعات الدراسة نمط م

  ساعات أسبوعيا 3 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

  اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

  ساعات االستذكار 1

 * الواجبات 2

 * المكتبة 3

 * المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

  اإلجمالي 
، ويشتتتمل :لج: جميع أنشتتتطة التعلم، م ل: ستتتاعات االستتتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتتت مر في النشتتتاطات التي تستتتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

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

 لمقرر:العام لوصف ال

إجراءات الدعوي ومفهوم الدعوي وكيفية نظرها. و ،الطالب مضمون النظام القانوني للمرافعات المدنية والتجارية يدرس 

 ويدرساجراءات ونتائج الحضور والغياب في الدعوي. و واجراءاتها. الخصومةمفهوم و ومواعيد مباشرة اجراءاتها.

 الطالب بين طرق الطعن في األحكام. زويمي ألحكام القضائيةاالطالب 

 

 القانوني للمرافعات المدنية والتجارية. يعرف الطالب مضمون النظام الهدف الرئيس للمقرر. 2

 _ يسرد الطالب مفهوم الدعوي وكيفية نظرها.

 _ يحدد الطالب إجراءات الدعوي ومواعيد مباشرة اجراءاتها.

 _ يعدد الطالب مفاهيم الخصومة واجراءاتها.

 _ يذكر الطالب اجراءات ونتائج الحضور والغياب في الدعوي.

 ضائية._ يعرض الطالب لألحكام الق

  _ يميز الطالب بين طرق الطعن في األحكام.

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعارف 1

  يبين األحكام القضائية وطبيعتها وخصائصها. 1.1

  يوضح النظام القانوني للحضور ومباشرة الدعوي والغياب عنها 1.2

  يطبق طرق الطعن في األحكام. 1.3

1...   

  المهارات 2

لمناقشات ا يقيم الدعوي واجراءات مباشرتها في مواجهة الخصوم. 2.1

 الجماعية

التشجيع على  يبرهن على أهمية مواعيد مباشرة اجراءات التقاضي. 2.2

مناقشة 

القضايا 

 العملية

التشجيع على  مباشرتهايناقش الخصومة القضائية واجراءات  2.3

مناقشة 

القضايا 

 العملية

استراتيجيات  يحلل األحكام القضائية. ...2

 التعلم النشط

  الكفاءات 3

يتكيف على العمل سواء الفردي أو الجماعي من خالل مجموعات العمل المشتركة لتنمية  3.1

 تحمل المسئولية.

المناقشات 

 الجماعية

  التدريس والطالب لتطوير أنفسهم ومهاراتهم :اتياً.يتواصل مع أعضاء هيئة  3.2

  استخدام التطبيقات والقضايا العملية في الشرح 3.3

3...   
 

 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 نظرية الدعوى واالختصاص القضائي 1

 15 التقاضي.إجراءات  2
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 9 األحكام القضائية 3

 9 طرق الطعن في األحكام 4

 9 تنفيذ االحكام القضائية 5

.....   

 45 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 
يستتتتتتتعرض التدعوي كطريق من طرق التقاضتتتتتتي 

 _ الخصائص _ االجراءات(. )التعريف
 االمتحانات التحريرية المحاضرات

 االختبارات الشفوية التعليم النشط يشرح مواعيد مباشرة الدعوي واجراءاتها. 1.2

   يحدد مضمون الخصومة واجراءات السير فيها …

 المهارات 2.0

2.1 
يقود مجموعتات العمتل مع المالئته في النشتتتتتتاطتتات 

 الجماعية
 الشفوية االختبارات 

   تايستخدم الوسائل الحدي ة في تكنولوجيا المعلوم 2.2

   يشارك مجموعات العمل في الحوار …

 الكفاءات 3.0

 االختبارات الشفوية  يتقبل المشاركة المجتمعية. 3.1

  تايستخدم الوسائل الحدي ة في تكنولوجيا المعلوم 3.2

تتكليف الطالب بتتتاألعمتتتال 

الفرديتة والجمتاعيتة بشتتتتتتكل 

التتبتتريتتتد دائتتم وعتتن طتتريتتق 

 اإللكتروني

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 درجة 22 لسابعا االختبار الفصلي األول 1

2 
 الثالثاألسبوع  االختبار الفصلي الثاني

 عشر

 درجة 22

3 
طوال الفصتتتتتتتل  المشاركة

 الدراسي

 درجة 22

4    

5    

6    

7    

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

هيئة التدريس خالل الساعات المكتبية المحددة نظاماً وساعات اإلرشاد  ينتهج القسم السياسات الكفيلة بضمان تواجد أعضاء

األكاديمي لكل عضو هيئة تدريس وفقا للمحدد والمعلن علي موقع الكلية وجداول اعضاء هيئة التدريس المعلنة للطالب بالشكل 

 الذي يكفل إطالع الجميع على تلك المواعيد

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

 للمقرر المرجع الرئيس
الكاشتتتتتف في شتتتتترح نظام المرافعات الستتتتتعودي ب د. عبدالرحمن بن محمد ستتتتتعد خنين ب 

 هـ . 1421الرياض دار التدمرية 

 المساندةالمراجع 
  هـ. 1423نظرية الخصومة القضائية ب د. بندر الشمري ب جامعة الملج سعود ب 

المرافعات الشرعية والئحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية ب د. الوستيط في شترح نظام 

 م . 2001ب   1طلعت محمد ويدار  ب دار حافظ للنشر والتواليع  ب ط

 اإللكترونيةالمصادر 

 .موقع والارة العدل السعودية 

 .موقع مجلس الشورى السعودي 

 موقع المكتبة الرقمية السعودية

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالب 30قاعة محاضرات تتسع لعدد  إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

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

 بشبكة االنترنتالقاعات الدراسية مجهزة بأجهزة الحاسب اآللي ومتصلة 

 القاعات مجهزة بالوسائل التعليمية الحدي ة . تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

  استتتتتتتتبتتتانتتتات تتقتويتم التمتقرر

 للطالب.

 

  

  استتتتتتتتبتتتانتتتات تتقتويتتم التتختتبرة

 الميدانية. 

 

  

 .استبانات تقويم البرنامج 

 
  

 األكاديمي.استبانات تقويم اإلرشاد 
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

   

   

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


