
 

√ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبادئ التنظيم القضائي المقرر:اسم 
   0052055-2 المقرر:رمز 

 البكالوريوس  البرنامج:
 األنظمة العلمي:القسم 
 الدراسات القضائية واألنظمة الكلية:
 القرىجامعة أم  المؤسسة:

 
 

  



 

 
2 

 
 المحتويات

 3 ................................................................... أ. التعريف بالمقرر الدراسي:
 5 ......................................................... هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 4 ............................................................................. وصف العام للمقرر:ال. 1
 4 ............................................................................. . الهدف الرئيس للمقرر2
 4 .......................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 5 .......................................................................... ج. موضوعات المقرر
 0 ........................................................................... د. التدريس والتقييم:

 5 ........................... ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1
 6 ............................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2
 6 ................................................ األكاديمي والدعم الطالبي:أنشطة اإلرشاد  -هـ 
 6 ................................................................... مصادر التعلم والمرافق: –و 

 6 .............................................................................. . قائمة مصادر التعلم:1
 7 ...................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 7 ......................................................................... ة المقرر:ز. تقويم جود
 7 ........................................................................... ح. اعتماد التوصيف

 



 

 
3 

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

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

 ب. إجباري               اختياري
                    رابعالسنة الثانية / المستوى ال    . السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر:3

 ال يوجد:    . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5
 

 ال يوجدالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر:    . 5

 
 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6
 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م
 %133 33 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

 33 محاضرات 1
  معمل أو إستوديو 2
  دروس إضافية 3
  تذكر(ى )أخر  4

 ساعة33 اإلجمالي 
 ساعات التعلم األخرى*

 12 ساعات االستذكار 1
 6 الواجبات 2
 6 المكتبة 3
 4 المشاريع /إعداد البحوث 4
  ()تذكرأخرى  5

 33 اإلجمالي 
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ذكار، ، ويشمل ذلك: جميع أنشطة التعلم، مثل: ساعات االستللمقررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسهم في تحقيق مخرجات التعلم * 
 والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبةإعداد المشاريع، 

 
 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
من  اعاتها فيوالشروط والضوابط التي ينبغي مر  ومدى واليته، القضاء يتضمن المقرر التعريف بالقضاء ودوره وبيان استقالل لمقرر:العام لوصف ال. 0

 .عزل القضاة وتأديبهم وقبول استقاالتهم، ومسوغات يتولى منصب القضاء
 لى أرض الواقع.ع يتمكن من تنزيلهأن يتبين الطالب الدور المرسوم للنظام القضائي المستمد من أحكام الشريعة اإلسالمية و : الهدف الرئيس للمقرر. 2
 

 ينبغي على الطالب عند إتمام المقرر أن يكون قادرا على أن: للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز 

مخرج التعلم المرتبط 
  للبرنامج

  المعارف 1
 1ع .القضاء واألنظمة القضائية  الشريعة اإلسالمية في دور وضحي 1.1
 3ع وشروط صحة الَتقليد. اشروط القاضي المجمع عليها والمختلف فيه حددي 1.2

 3ع أسباب عزل القضاة المجمع عليها والمختلف فيها وتأديبهم وقبول استقاالتهم. يعدد  1.3
 3ع .الحاالت التي يتنزه فيها القاضي ويصف مبدأ استقاللية القضاء   1.4

 3ع واختصاصاتها. يوضح المعاني المتعلقة بمفهوم الوالية القضائية  1.5
  المهارات 2
 3م يستدل على األحكام المتعلقة بتولي منصب القضاء وفقاً للمستند الشرعي.  2.1
 2م مسوغات عزل القضاة وتأديبهم وقبول استقالتهم.يعلل   2.2
 4م يقيس الممارسات التي يتنزه عنها القاضي على سائر المعامالت األخرى.  2.3
 4م .مستخدما المصادر والتقنيات المناسبة يقدم تقريرا في أحد مواضيع المقرر  2.4
  الكفاءات 3
 1ك .يلتزم باآلداب اإلسالمية وقيم وأخالقيات المهنة  3.1
 3ك .عمل بشكل فعال في فريق المقرر ملتزما بالقواعد المهنيةي 3.2

 
 المقرر  موضوعاتج. 
 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
  ِالقضائيَِّة. تعريُف القضاِء واألنظمة  

  شرعاً. حاجُة الناِس إلى التَّنظيِم وتأصيِل ذلك
2 

2 
  ُوضوابُط ذلك. شرعاً، ما يسوُغ من التَّنظيِم وما ال يسوغ  
  ِاإلسالمي: نظاُم القضاِء في الفقه  

  تقليُد القضاِة وتعيينـُُهم
2 

3 
  ُفيها. شروُط القاضي الُمجمُع عليها والمختلف  
  القاضي. أن يتحلَّى بهااآلداُب التي ينبغي  
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ةِ  ، صـــدورُُم من اإلماِم أو نائِبِه، أهليَُّة المقلِِِد، اشـــتماُل صـــيغِة التَّقليِد على واليِة القضـــاِء ومكانه التَّقليِد: شـــروُط صـــحَّ
  المولى عليهم بالتَّقليِد.

4 
  ِالُقضاِة. طريقُة اختيار  
 وتأديبـُُهم: عزُل القضاِة واستقالتـُُهم  
  استقالُة القضاِة، تأديبـُُهم )من يملك ذلك، ومدام(. فيها، العزِل الُمجمع عليها والمختلفأسباُب 

2 

5 
 من القِساِم أهُل الخبرِة والمعرفةِ  – المترجمون – الُكتَّابُ  – الحجَّابُ  – )األعوانُ  القاضي: َمن يستعيُن بهم 

  (.الُمزِكون – الشهودُ  – الفقهاءُ  – واألطبَّاِء وغيرهم
  َمن يحتاُج إليهم في العصِر الحاضِر وَمن ال يحتاُج إليهم من هؤالء

2 

6 
  ِواستقالُلُهم: نزاهُة القضاة  

  .قبوُل الهديَّةِ  من النَّاِس، )حكُم البيِع والشراِء وسائِر أنواِع التِِجارِة، طلُب قضاِء الحاجاتِ  القاضي: ما يُتنزَّم عنه
2 

 2  الدَّعوِة الخاصَِّة، القضاُء لنفِسِه أو لَمن يـُتَّهُم في حقِِِه، الفتوى فيما يُعرُض عليه(.إجابُة  الِرشوِة، قبولُ  7
 2  الجلساِت( )تسبيُب األحكاِم، عالنيةُ  النَّزاهِة: ما يفعله القاضي لتأكيِد هذم 8

9 
، القضــــاِة: اســــتقاللُ   تخصــــيِ  تقريُر الرواتِب لهم، حكمُ  )عدُم التدخُِّل في شــــؤوِن الُقضــــاِة، عدُم عزِلِهم بدوِن ســــبب 

، مراجُع الُقضاِة من الكتِب الفقهيَّةِ    القضاِة بمذهب  معيَّن 
2 

13 

 - ُالقضائيَُّة: الوالية  
 ،األصُل فيها العموُم والشموُل، تخصيُ  القضاِء وسنُدُم. معناها  

( في الفقهِ  وادِث وشــــــرط وحكم اســــــتبناِء بعا الوقاِئِع والح والنظاِم، االختصـــــاُن النوعيُّ )بنوع  معيَّن  أو مقدار  معيَّن 
  ذلك.

4 

11 .  2 االختصاُص المكانيُّ أو المحليُّ
 2  االختصاُن الزمانيُّ  12
 2  .اختصاِصِهم أحكاُم تنازِع االختصاِن بين المحاكِم أو بين القضاِة عند تعدُّدهم أو تنوُّعِ  13

 33 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 
دور القضححاء واألنظمة القضحائية وما يسححوا من التنظيم وماال  يوضحح
 يسوا.

 المحاضرات
 الخرائط المعرفية
 المناقشة والحوار

 ةالتحريريالشفوية االختبارات 
 ملف اإلنجاز

1.2 
الطالب شححححححححروط القاضححححححححي المجمع عليها والمختلف فيه  حددأن ي

 وشروط صحة الَتقليد.

أن يعدد الطالب أسححححححححباب عزل القضححححححححاة المجمع عليها والمختلف  1.3
 فيها وتأديبهم وقبول استقاالتهم. 

 قاضي.التي يتنزه فيها اليصف مبدأ استقاللية القضاء و الحاالت  1.4
   .يوضح المعاني المتعلقة بمفهوم الوالية القضائية واختصاصاتها. 1.5
 المهارات 2.0
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.1 
أن يسححححتدل الطالب على األحكام المتعلقة بتولي منصححححب القضححححاء 

 المحاضرة وفقاً للمستند الشرعي.
 المحكمة الصورية

 دراسة الحالة
 العروض التقديمية

 التقاريرإعداد 

 يةالتحرير الشفوية و  االختبارات
 بطاقة المالحظة

 أوراق العمل
 

 أن يعلل الطالب مسوغات عزل القضاة وتأديبهم وقبول استقالتهم. 2.2

أن يقيس الطالب الممارسححححات التي يتنزه عنها القاضححححي على سححححائر  2.3
 المعامالت األخرى.

2.4 
ات مسححتخدما المصححادر والتقنييقدم تقريرا في أحد مواضححيع المقرر 

 .المناسبة.
 الكفاءات 3.0
 التعلم التعاوني يتحمل مسؤولية مايسند إليه من تكاليف في المقرر. 3.1

 حل المشكالت
 بطاقة المالحظة

 يعمل بشكل فعال في فريق المقرر ملتزما بالقواعد المهنية 3.2 ملف إنجاز
 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 الخ( ، مشروع جماعي، ورقة عملتقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 توقيت التقييم أنشطة التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 
 من إجمالي درجة التقييم

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

13 % 

 % 13 مستمر المناقشات واالختبارات الشفوية
 % 23 الثامن. اختبار فصلي تحريري
 % 63 الثامن عشر. اختبار نهائي تحريري.

 
 
 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 الساعات المكتبية بواقع ساعتين أسبوعيا. -0
 مشاركة عضو هيئة التدريس في أسبوع االرشاد األكاديمي في بداية كل فصل. -2
 دعم الموهوبين، والمتعبرين.  -3
 مشاركة الطلبة باألنشطة العلمية داخل الجامعة. -5

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

، التَّنظيُم القضائيُّ في الفقهِ  .1 المرجع الرئيس للمقرر   يالزُّحيل محمد اإلسالميِِ

 المراجع المساندة
 .الدريب ، سعودالمملكةِ  التَّنظيُم القضائيُّ في .2
 العدِل. الموضوعيُّ لتعاميِم وزارةِ  التَّصنيفُ   . .3
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 الموقع اإللكتروني لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية المصادر اإللكترونية
 

  أخرى 

 
 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر س
 المرافق

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

 ، قاعات المحاكاة( طالب53سعة ) القاعات الدراسية، 

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

 جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية

  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

 
 
 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس القسم جهة االعتماد
 17 رقم الجلسة
 هح3/6/1441 تاريخ الجلسة

 
 


