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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 
 ساعتان. الساعات المعتمدة:       0

 . نوع المقرر:2
 متطلب جامعة          متطلب كلّية          متطلب قسم         أخرىأ. 

 ب. إجباري               اختياري
                    الثامن/ المستوى  رابعةالسنة ال    . السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر:5

 الشرعيةنظام المرافعات :    . المتطلبات السابقة لهذا المقرر4
 

 ال يوجدالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر:    . 5

 
 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م
 111 51 المحاضرات التقليدية 1
 ---- ---- التعليم المدمج  2
 ---- ---- التعليم اإللكتروني  3
 ---- ---- التعليم عن بعد  4
 ---- ---- أخرى  5

 
 
 مستوى الفصل الدراسي( )على . ساعات التعلم الفعلية للمقرر5

 ساعات التعلم النشاط م
 ساعات االتصال

 51 محاضرات 1
 ---- معمل أو إستوديو 2
 ---- دروس إضافية 3
 ---- أخرى )تذكر( 4

 31 اإلجمالي 
 ساعات التعلم األخرى*

 21 ساعات االستذكار 1
 21 الواجبات 2
 11 المكتبة 3
 11 المشاريع /إعداد البحوث 4
 ---- أخرى )تذكر( 5

 61 اإلجمالي 
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ذكار، ويشمل ذلك: جميع أنشطة التعلم، مثل: ساعات االست، للمقررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسهم في تحقيق مخرجات التعلم * 
 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 
 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

بيقية المملكة، والدراسة النظرية والتط: يشتمل المقرر على بيان األصول والمبادئ التي تقوم عليها مهنة المحاماة في لمقررالعام لوصف ال. 0
  لنظام المحاماة في المملكة العربية السعودية.

 
 :الهدف الرئيس للمقرر. 2
  .إلمام الطالب بأصول مهنة المحاماة ومجاالتِها(1
 . ( تنمية قدرة الطالب على التعامل مع النصوص المنظمة للمهنة2
 .للمهنة( ربط الطالب بين الجانب النظري والعملي 3
 .( إكساب الطالب القدرات الخاصة التي تتطلبها المهنة.4
 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 5

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز 

مخرج التعلم المرتبط 
  للبرنامج

  : أن يكون الطالب قادراً على أن:المعارف 1
 2ع المملكة.األصوِل والمبادئ التي تقوُم عليها مهنة المحاماة في يوضح  1-1
 3ع . يبين حقوق وواجبات وآداب المحامي 2-1
 1ع .في الفقه االسالمي مدى مشروعية المحاماة يحدد 3-1
 3ع مسؤولية المحامي وطرق تأديبه.حاالت  حددي 4-1

  : أن يكون الطالب قادراً على أن:المهارات 2
 5م كرات الدعاوى وفقا لإلجراءات النظامية.ذ يحرر م    1-2
 2م طبيق األنظمة وإجراءتها الصحيحة في الترافع أمام القضاء وهيئات التحكيم.ي 2-2
 2م االستشارات النظامية وفقا لألنظمة المعمول بها. يقدم  3-2

  : أن يكون الطالب قادراً على أن:الكفاءات 3
 2ك .ضمن فريق المقرر بشكل فعال كعضو أو قائدعمل ي 1-3
 4ك ومهاراته الستخراج الحلول في القضايا واالستشارات التي تعرض لهيوظف معارفه  2-3
 1ك يلتزم بالقيم اإلسالمية والمبادئ وأخالقيات المهنة  3-3
 

 المقرر  موضوعاتج. 
 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 

 التعريف بالمقرر ومفرداته ومخرجاته
 تعريف المحاماة لغة واصطالحاً ، تعريف الوكالة تعريف المحاماة ، وبيان مشروعيتها ؛ ويشمل : -

 بالخصومة لغة واصطالحاً ، وبيان الفرق بين المحاماة ، والوكالة ، والوكالة بالخصومة.

4 
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 2 أركان المحاماة وشروطها في الفقه اإلسالمي 2
 4 حقوق المحامي ، وحصانته وضماناته  3
 4 .المترتبة على ذلك في الفقه اإلسالميواجباته وآدابه ، وتصرفاته ، واآلثار  4
 4 .المحاماة بين الجهات الحكومية والخاصة 5
 4 .أحوال تعدد المحامين في القضية الواحدة ، وما يترتب على ذلك من أحكام وآثار 6
 4   تأديب المحامين والدعوى التأديبية 7

 4 طبيعة ومهارات االستشارات النظامية 8

 31 المجموع
 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 0

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال
 المعارف 1.0

1.1 
يوضححححححححح األصححححححححوِل والمبادئ التي تقوُم عليها مهنة المحاماة في 

 المملكة.
 المحاضرة. -
 .والحوارالمناقشة  -

 الواجبات الصفية والمنزلية. -
 االختبارات التحريرية والشفوية. -

 يبين حقوق وواجبات وآداب المحامي . 1.2
 يحدد مدى مشروعية المحاماة في الفقه االسالمي. 1.3
 يحدد حاالت مسؤولية المحامي وطرق تأديبه 1.4
 المهارات 2.0
  ةالمحاضر  - لإلجراءات النظاميةيحرر مذكرات الدعاوى وفقا     2.1

 .المناقشة والحوار -
 دراسة الحالة -   
 العصف الذهني -
 المحكمة الصورية -

 االختبارات التحريرية والشفوية -
 بطاقة المالحظة.

 تقييم التقارير
 ملف اإلنجاز

2.2 
يطبق األنظمة وإجراءتها الصححححححححححححححيحة في الترافع أمام القضحححححححححححححاء 

 .وهيئات التحكيم

 يقدم  االستشارات النظامية وفقا لألنظمة المعمول بها. 2.3

 الكفاءات 3.0
 يتحمل المسؤولية بشكل فعال كعضو أو قائد. 3.1

 التعلم التعاوني -
 المحكمة الصورية-
 حل المشكالت-

 بطاقة المالحظة -
 أوراق العمل-

 ملف األنجاز
3.2 

القضحححححححححححححححححايحححا يوظف معحححارفحححه ومهحححاراتحححه السحححححححححححححححتخراج الحلول في 
 واالستشارات التي تعرض له

 يلتزم بالقيم اإلسالمية والمبادئ وأخالقيات المهنة  3.3
 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 توقيت التقييم أنشطة التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 
 من إجمالي درجة التقييم

 الرابع  التكليف بأعمال تتعلق بالمادة ) تقارير، واجبات، عروض(.
 عشر والثاني

11 % 

 % 11 مستمر المناقشات واالختبارات الشفوية
 % 21 الثامن. اختبار فصلي تحريري
 % 61 الثامن عشر. اختبار نهائي تحريري.

 الخ( ، مشروع جماعي، ورقة عملتقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 .الطالب على أعضاء هيئة التدريس بالقسمتوزيع  -
 .تحديد عدد الساعات المكتبية إلرشاد الطالب بالقسم -
 .إعداد ملف إرشادي يتضمن بيانات كل طالب -
 اكتشاف ودعم الطالب المتعثرين. -
 تحفيز ورعاية الطالب المتفوقين -
 إشراك الطالب في مختلف االنشطة بالكلية. -

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 0

 . نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية ، دراسة تحليلية مقارنة ، د. عبدالرزاق شيخ نجيب المرجع الرئيس للمقرر
 

 المراجع المساندة
 المحاماة في ضوء الشريعة اإلسالمية ، د. مسلم محمد جودت اليوسف . -
 التوكيل في الخصومة في الفقه اإلسالمي ، د. محمد الغامدي .  -
 

 موقع وزارة العدل السعودية المصادر اإللكترونية
https://www.moj.gov.sa/ar/pages/default.aspx 

 موقع الموسوعة القانونية أخرى 
https://elawpedia.com/ 

 
 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر
 المرافق

، قاعات العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)
 إلخ(...  المحاكاة

 ( طالب.51دراسية سعة )قاعات 

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

 تزويد قاعات المحاضرات بأجهزة الكمبيوتر المزود بشاشة عرض )بروجكتر( . -

  )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 مدى تحصيل مخرجات التعلم

 مصادر التعلم
 استمارات تقويم الطلبة للمقررات الدراسية الطالب

 مصادر التعلم
 تطوير المقرر

 أساليب التدريس
 زيارة األقران عضو مناظر، منسقي المقرر، قيادة البرنامج

 تقرير المقرر

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

https://www.moj.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://elawpedia.com/
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 . اعتماد التوصيف ح
 مجلس القسم. جهة االعتماد
 17 رقم الجلسة

 ه3/6/1441 تاريخ الجلسة
 


