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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 
 ساعتانالمعتمدة:       . الساعات 5

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

 ب. إجباري               اختياري
                    السادس/ المستوى  ثالثةالسنة ال    . السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر:3

 ال يوجد:    . 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
 %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
 --- أخرى )تذكر( 4
 30 اإلجمالي 

 األخرى*ساعات التعلم 
 7 ساعات االستذكار 1
 3 الواجبات 2
 4 المكتبة 3
 6 المشاريع /إعداد البحوث 4
 --- أخرى )تذكر( 5
 20 اإلجمالي 

* 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
بيان أنواع وسائل اإلثبات، وشروطها،  الالزمة فيارات المعارف والمه على  هذ المقرريشتمل  لمقرر:العام لوصف ال. 5

 ومايترتب عليها. 
 :الهدف الرئيس للمقرر. 2

 .بوسائل اإلثباتالطالب باألحكام المتعلقة تعريف  -
 .استخدام وسائل اإلثبات ىتدريب الطالب عمليا عل -
 .تنمية قدرة الطالب علي فهم وسائل اإلثبات الحديثة -

 
 
 المقرر سيكون الطالب قادرًا على أن:بنهاية  للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز 

مخرج التعلم 
  المرتبط للبرنامج

  المعارف 1
 1ع بين معنى االثبات وأهميته  و وظيفته.ي 1.1
 3ع .يشرح  أقسام وسائل اإلثبات  وشروطها  1.2
 5ع .يوضح اآلثار المتعلقة بوسائل اإلثبات المختلفة 1.3
  المهارات 2

 1م .مبرزا البعد الشرعي والنظامي لها وسائل اإلثباتب األحكام المتعلقةيحلل  2.1
 2م على القضايا المعروضة أمامه. وسائل اإلثبات ضوعاتيطبق المبادئ والنظريات العامة لمو  2.2
 4م يربط بين وسائل اإلثبات وأدلتها الشرعية. 2.3
 1م بوسائل اإلثبات المستحدثة.يعالج المسائل المتعلقة  2.4
  الكفاءات 3

 3ك .بكفاءة عالية المقرر فريقضمن يعمل  3.1
 2ك في األنظمة الجديدة. فيما يتعلق بوسائل اإلثباتيتمكن من مواكبة التحديثات  3.2
 4ك يوظف معارفه ومهارته القتراح الحلول المناسبة فيما يتعلق بالمشكالت والقضايا في المقرر. 3.3
 

 :المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 
 االتصال

 3 التعريف بالمقرر ومفرداته ومخرجاته. 1
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 .باإلثبات وأهميته التعريف
 2 أنواع اإلثبات ووظيفته وطرقه. 2
 2 .تعريف الشهادة ودليلها الشرعي وحكمها وشروطها 3
 2  .مراتب الشهادة وأنواعها 4
 2 .ذلك ىواألحكام المترتبة علالرجوع عن الشهادة  5
 2 .تزكية الشهود 6
 2 .الفرق بينه وبين غيرهو تعريفه حكمه مشروعيته اإلقرار  7
 2 .الرجوع في اإلقرار، شروط اإلقرار 8
 2 .سماع البينة بعد اإلقرار ،إقرار المريض 9
 2   .لمن توجه النكول عن اليمينو قسامها أ االيمين تعريفه 13
 2 .تاريخها،موضوعها ا ،تعريفه :القسامة  11
 2 .قسامهاوأا القرائن تعريفه 12
 2 القرائن الحديثة.، حكم العمل بالقرائن 13
 3 .علم القاضي انواعه وحكم العمل به 14

 30 المجموع
 
 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 5

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال
 المعارف 1.0
المحاضرة.                                                                   - يبين معنى االثبات وأهميته  و وظيفته. 1.1

 الخرائط المعرفية. -
 المناقشة والحوار.                                                                 -

االختبارات التحريرية  -
 والشفوية.

 
 . يشرح  أقسام وسائل اإلثبات  وشروطها 1.2
 .يوضح اآلثار المتعلقة بوسائل اإلثبات المختلفة 1.3
 المهارات 2.0

وسائل اإلثبات مبرزا البعد يحلل األحكام المتعلقة  2.1
 التعلم النشط. - الشرعي والنظامي لها.

 المحكمة الصورية. -
 دراسة الحالة. -
                                                                                                                                  العروض التقديمية.                                                                                                             -

االختبارات التحريرية  -
 والشفوية.

 بطاقة المالحظة.-
 أوراق العمل. -

 ملف اإلنجاز
 

وسائل  ضوعاتيطبق المبادئ والنظريات العامة لمو  2.2
 على القضايا المعروضة أمامه. اإلثبات

 يربط بين وسائل اإلثبات وأدلتها الشرعية 2.3
 المستحدثة.يعالج المسائل المتعلقة بوسائل اإلثبات  2.4
 الكفاءات 3.0
 .بطاقة المالحظة - التعلم التعاوني. - يعمل ضمن فريق المقرر بكفاءة عالية. 3.1
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

يتتتتتمكن متتتتن مواكبتتتتة التحتتتتديثات فيمتتتتا يتعلتتتتق بوستتتتائل  3.2
 اإلثبات في األنظمة الجديدة.

 حل المشكالت. -
 

 ملف إنجاز. -

المناستتبة فيمتتا يوظتتف معارفتته ومهارتتته القتتتراح الحلتتول  3.3
   يتعلق بالمشكالت والقضايا في المقرر

 
 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 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.

 

 الخ( ، مشروع جماعي، ورقة عملتقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 
 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. -
 تحفيز ورعاية الطالب المتفوقين -
 إشراك الطالب في مختلف االنشطة بالكلية. -
 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 5

 .المغني البن قدامه - الرئيس للمقررالمرجع 
 .محمد الزحيلي/ وسائل اإلثبات -

 .الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية د/ عبد الله آل خنين  المراجع المساندة

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

https://www.moj.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://www.moj.gov.sa/ar/pages/default.aspx
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 أخرى 
 موقع الموسوعة القانونية

https://elawpedia.com/ 
 

 
 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر
 المرافق

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

إعتتداد وتجهيتتز قاعتتات المحاضتترات قبتتل بتتدء الدراستتة بوقتت  كتتاف واإلشتتراف 
 على نظافتها.

 
 التجهيزات التقنية

 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(
تزويد قاعات المحاضرات بتأجهزة الكمبيتوتر المتزود بشاشتة عترض )بروجكتتر( 

. 
  )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 البرنامج عضو مناظر، منسقي المقرر، قيادة

 تقرير المقرر

 

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس
 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
 17 رقم الجلسة

 هت3/6/1441 تاريخ الجلسة
 

https://elawpedia.com/
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