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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 
 ساعات 3. الساعات المعتمدة:       1

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

 ب. إجباري               اختياري
                   الخامس/ المستوى  الثالثةالسنة     . السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر:3

 مبادئ التنظيم القضائي:    . المتطلبات السابقة لهذا المقرر4
 

 ال يوجدالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر:    . 5

 
 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 5

 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م
 %111 45 المحاضرات التقليدية 1
 ---------- ---------- التعليم المدمج  2
 ---------- ---------- التعليم اإللكتروني  3
 ---------- ---------- التعليم عن بعد  4
 ---------- ----------  أخرى 5

 
 مستوى الفصل الدراسي( )على . ساعات التعلم الفعلية للمقرر7

 ساعات التعلم النشاط م
 ساعات االتصال

 45 محاضرات 0
 ---------- معمل أو إستوديو 5
 ---------- دروس إضافية 3
 ---------- تذكر(ى )أخر  4

 45 اإلجمالي 
 ساعات التعلم األخرى*

 14 ساعات االستذكار 0
 4 الواجبات 5
 5 المكتبة 3
 5 المشاريع /إعداد البحوث 4
 ---------- أخرى )تذكر( 6

 28 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1
المحاكم وتشكيلها  )ترتيب والتي تشمل النظام القضائي ةعيالمرافعات الشر بموضوعات نظام أن يتعرف الطالب على األحكام المتعلقة 

ختصاصها المحاكم المختلفة وبيان اوالقواعد المتعلقة بالقضاة وأعوانهم(، وقواعد االختصاص القضائي )توزيع والية القضاء على 
حكام  وطرق وكيفية اصدار األتقديم الدفوع المختلفة )تنظيم إجراءات سير الدعوى و  المكاني والنوعي والدولي(، وإجراءات التقاضي

  . االعتراض(
  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 قة بها.المختلفة واألحكام المتعلسيرها ومراحل رفع الدعوى القضائية المتعلقة بجراءات اإلمن معرفة وتطبيق  الطالبتمكين 
 . للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز 

مخرج التعلم 
  المرتبط للبرنامج

  :بنهاية المقرر سيكون الطالب قادرا على أن :المعارف 1
 3ع .بالمرافعات الشرعيةلمتعلقة والمبادئ العامة ا يستعرض الطالب األحكام النظامية  1.1
 3ع .ائهاهوانت رفع الدعوى وقيدها وانعقاد الخصومةوإجراءات يبين مفهوم نظرية الدعوى  1.2
 5ع باالختصاص القضائي بصوره المختلفة. أن يشرح األحكام المتعلقة  1.3
 وما يطرأ عليها من تغيير في النطاق الشخصي أو الموضوعي للخصومة أن يوضح نظام سير الجلسات 1.4

 واآلثار المترتبة عليها.
 6ع

 6ع .أن يبين مجموعة األحكام العامة المشتركة للدعاوى القضائية 1.5
  :بنهاية المقرر سيكون الطالب قادرا على أن: المهارات 2

 6م .وفقاً للنماذج المعتمدةأن يحرر الطالب صحائف الدعاوى المختلفة  2.1
 5م . الطالب بين اإلجراءات التي يحكم بصحتها وتلك التي يحكم ببطالنهاأن يميز   2.2
 5م .أن يفرق الطالب بين أنواع الدفوع اإلجرائية والموضوعية ومراحلها الزمنية وأثر ذلك على سير الدعوى  2.3
 4م الشرعية. يربط بين نظام المرافعات الشرعية وأصولها 2.4
  :بنهاية المقرر سيكون الطالب قادرا على أن: الكفاءات 3

 0ك  يتمثل بأخالق المهنة وآدابها. 3.1
 3ك .ئدكعضو أ وكقار يعمل بشكل فعال ضمن فريق المقر  3.2
 4ك يوظف معارفه ومهاراته الستخراج الحلول في القضايا المتعلقة بالمقرر. 3.3
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 المقرر  موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 
 االتصال

0 

 التعريف بالمقرر، ومفرداته، ومخرجاته. -
 حقيقة نظام المرافقات الشرعية . -
 مفهوم إجراءات التقاضي . -
 الشكلية في األعمال اإلجرائية  -

3 

5 

 نظرية الدعوى . -
 تعريف الدعوى لغة وشرعاً ونظاماً . -
 .دعاء والخصومة تمييز الدعوى عن اإل -
 .الدعوى والحق الذي تحميه العالقة بين -
 خصائص الدعوى  -

3 

3 
 .تصنيف الدعاوي -
 3 عناصر الدعوى ) موضوع الدعوى ، سبب الدعوى ، أطراف الدعوى( . -

4 
 االختصاص بنظر الدعوى . -
 3 مفهوم االختصاص القضائي ) الدولي ، النوعي ، المحلي (  -

6 

 شروط قبول الدعوى . -
 المصلحة . -
 صفة الخصوم . -
 التقاضي .أهلية  -
 أهلية التصرف . -
 التمييز بين أهلية التصرف وأهلية التقاضي .  -

3 

5 

 رفع الدعوى وقيدها . -
 صحيفة الدعوى وأهميتها وأثر تقديمها . -
 بيانات صحيفة الدعوى وسلطة المحكمة حيالها . -
 األعمال اإلجرائية ومواعيد قيد الدعوى . -

3 

7 

 التكليف الحضور ) التبليغ ( . -
 التبليغ .بيانات  -
 كيفية التبليغ ومتى يكون نظامياً . -
 تبليغ األجهزة الحكمية والشركات وغيرها من هيئات ذات الشخصية االعتبارية. -
 التبليغ بالطرق الدبلوماسية ) محل إقامة الموجه إليه التبليغ خارج البالد ( . -
 أثر بطالن التبليغ .  -

3 

 3 نظام سير الجلسات ) سير الخصومة ( . - 8
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 إجراءات الجلسات ونظامها . -
 حضور الخصوم وغيابهم وأثره . -
 شطب الدعوى في حالة غياب المدعي . -
 الحكم الغيابي )حالة غياب المدعي عليه(  -
 وقف نفاذ الحكم الغيابي ) فتح الدعوى (  -

9 

 تحديد نطاق الدعوى من حيث األطراف . -
 التدخل االختياري ) االختصاصي واالنضمامي (  -
 النظامية المترتبة على التدخل واإلدخال على سير الدعوى .اآلثار  -
 اإلدخال والتدخل وأثرها على سير الدعوى  -

3 

01 

 الدفوع . -
 مدخل نظرية البطالن وأثرها . -
 الدفع ببطالن صحيفة الدعوى . -
 الدفع بعدم االختصاص . -
 الدفع بعدم القبول . -
 قضاء المحكمة في الدفوع على االستقالل -

3 

00 
 الطلبات . -
 الطلبات األصلية . -
 الطلبات العارضة ) الحادثة ( . -

3 

05 
 الطلبات اإلضافية . -
 3 الطلبات المقابلة ) الدعوى الفرعية ( -

03 
 وقف الخصومة وسقوطها وتركها . -
 وقف الخصومة بناء على اتفاق الخصوم وأثره.  -
 سلطة المحكمة في الوقف . -

3 

04 
 انقطاع الخصومة ) األسباب (  -
 آثار انقطاع الخصومة . -
 ترك الخصومة اآلثار المترتبة عليه . -

3 

06 
 

 تنحي القضاة وردهم   -
 أحوال منع القاضي من نظر الدعوى دون طلب الخصوم . -
 أحوال رد القاضي -
 طلب الرد ومشتمالته وأحكامه وآثاره -

3 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال
 :بنهاية المقرر سيكون الطالب قادرا على أن: المعارف 1

يستتتتتتتتتتتعرض الطالب األحكام النظامية والمبادئ العامة  1.1
 المتعلقة بالمرافعات الشرعية.

 المحاضرات الصفية. -
 المناقشات العلمية. -
قتتتتتتتتتراءة التتتتتتتتتنصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوص  -

 .النظامية

االختبتتارات التحريريتتة  -
 والشفوية.

 أوراق العمل  -

يبين مفهوم نظريتتتتتة التتتتتدعوى وإجراءات رفع التتتتتدعوى  1.2
 وانتهائها. وقيدها وانعقاد الخصومة

يشرح األحكام المتعلقة باالختصاص القضائي بصوره   1.3
 المختلفة.

1.4 
يوضتح نظام سير الجلسات وما يطرأ عليها من تغيير  

في النطاق الشخصي أو الموضوعي للخصومة واآلثار 
 المترتبة عليها.

يبين مجموعتة األحكتام العتامتة المشتتتتتتتتتتتتتتتتركتة للتدعاوى   1.5
 . القضائية

 :بنهاية المقرر سيكون الطالب قادرا على أن: المهارات 2

المختلفة وفقًا للنماذج صحائف الدعاوى  ريحر   2.1
 .المعتمدة

 المحاضرات الصفية. -
 المحاكم الصورية. -
 مجموعات النقاش. -
 دراسة الحالة -

االختبتتارات التحريريتتة  -
 والشفوية.

 ملف اإلنجاز -
 بطاقة المالحظة -

يميز بين اإلجراءات التي يحكم بصتتحتها وتلك التي   2.2
 يحكم ببطالنها

يفرق بين أنواع التتتتتتدفوع اإلجرائيتتتتتتتة والموضتتتتتتتتتتتتتتتوعيتتتتتتتة   2.3
 ومراحلها الزمنية وأثر ذلك على سير الدعوى

 .يربط بين نظام المرافعات الشرعية وأصولها الشرعية 2.4
 :بنهاية المقرر سيكون الطالب قادرا على أن: الكفاءات 3

 يتمثل أخالق  المهنة وآدابها. 3.1
 الواجبات  -

 التعلم التعاوني
 العروض الفردية. -

 بطاقة المالحظة -
 ملف االنجاز. -

 يعمل بشكل فعال في فريق المقرر كعضو أو كقائد 3.2

يوظف معارفه ومهاراته الستتخراج الحلول في القضايا  3.3
 المتعلقة بالمقرر.

 خ(ال ورقة عمل، مشروع جماعي، تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطةالطلبة  تقييم أنشطة. 2

 توقيت التقييم أنشطة التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 
 من إجمالي درجة التقييم

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

01 % 
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 توقيت التقييم أنشطة التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 
 من إجمالي درجة التقييم

 % 01 مستمر المناقشات واالختبارات الشفوية
 % 51 الثامن. اختبار فصلي تحريري

 % 51 الثامن عشر. تحريري.اختبار نهائي 
 

 

 
 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 توزيع الطالب على أعضاء هيئة التدريس بالقسم. -
 تحديد عدد الساعات المكتبية إلرشاد الطالب بالقسم. -
 إعداد ملف إرشادي يتضمن بيانات كل طالب. -
 .اكتشاف ودعم الطالب المتعثرين -
 .المتفوقينرعاية الطالب تحفيز و  -
 .اشراك الطالب في مختلف االنشطة بالكلية -
 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

الوجيز في نظام المرافعات الشتتتتتترعية الستتتتتتعودية . أ . د . عطية عبد الحليم صتتتتتتقر  - 0 - المرجع الرئيس للمقرر
 جامعة الفيوم.

 المراجع المساندة
الشتتترعية وعلم القضتتتاء في المملكة العربية الستتتعودية . د . نبيل أصتتتول المرافعات  - 5 -

 عمر ، منشأة المعارف .
 الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الشيخ / عبد الله بن سعد آل حنين . - 3 -

 األنظمة   –موقع وزارة  التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية  -    المصادر اإللكترونية
 األنظمة القانونية .    –موقع وزارة العدل السعودية  -   

  أخرى 

 
 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر
 المرافق

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

 طالب 61قاعة دراسية سعة  -
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 متطلبات المقرر العناصر
 التقنية التجهيزات

 يات(البرمج الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز
 شاشة 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
 عضو مناظر، منسقي المقرر، قيادة البرنامج

 زيارة األقران
 تقرير المقرر

 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 قيطرق الت

 . اعتماد التوصيف ح
 مجلس القسم. جهة االعتماد
 07 رقم الجلسة

 ه3/5/0440 تاريخ الجلسة
 


