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 التعريف بالمقرر الدراسي:
 ساعتان. الساعات المعتمدة:       4

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

 ب. إجباري               اختياري
                    الثامن/ المستوى  الرابعةالسنة     . السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر:3

 الشرعية :    نظام المرافعات. المتطلبات السابقة لهذا المقرر1
 

 ال يوجدالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر:    . 5

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6
 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م
 %100 30 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

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

 30 اإلجمالي 
 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1
 10 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 - المشاريع /إعداد البحوث 4
 - ()تذكرأخرى  5

 40 اإلجمالي 
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االستذكار،  أنشطة التعلم، مثل: ساعات، ويشمل ذلك: جميع 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

 تدريس الوسائل البديلة لحل المنازعات، وهي التحكيم، والوساطة والتوفيق والصلح. يشتمل المقرر على   لمقرر:العام لوصف ال. 4
  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 تعريُف الطالِب بأهميَِّة التَّحكيِم التَّجاريِّ في ظلِّ تطوُِّر التَّكنولوجيا والتعاوِن الدوليِّ . -1

 مجاِل منازعاِت العقوِد التجاريَِّة واالستثماِر .تعريُف الطالِب بأهميَِّة التَّحكيِم التَّجاريِّ في  -2

 تدريُب الّدارسين وإكسابُ ُهم الخبراِت في مجاِل التَّحكيِم التَّجارّي. -3

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز 

مخرج التعلم المرتبط 
  للبرنامج

  : سيكون الطالب قادراً على: المعارف 1
 3ع  شرح مفهوم التحكيم وخصائصه. ي 1-1
 2ع صف القواعد المنظمة إلجراءات التحكيم.ي 2-1
 3ع .نزاعاتللالتي يمكن للوسائل البديلة أن تقوم بها كوسائل فصل  حاالتال يعدد 3-1
 3ع يجوز فيها تنفيذ أحكام التحكيم في المملكة.يبين الحاالت التي  4-1

  قادراً على:: سيكون الطالب المهارات 2
 1م المرتبطة بالتحكيم والوسائل البديلة.  نظاميةلل األحكام اليح 1-2
 5م .النظامية  جراءاتلإلوفقاً التحكيم  صحيفة دعوى  يحرر 2-2
 4م .األسباب المبطلة لحكم التحكيم يعلل 3-2

  :أن : ستكون للطالب القدرة علىالكفاءات 3
 1ك   ، واألخالق والقيم اإلسالمية.المهنةآداب بقواعد و   لتزمي - 1-3
 4ك  بالمشكالت والقضايا في المقرر.يوظف معارفه ومهارته القتراح الحلول المناسبة فيما يتعلق  - 3-3
 2ك  يعمل بشكل فعال في فريق المقرر كعضو أو كقائد. 4-3

 
 المقرر  موضوعاتج. 
 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 

 بالمقرر ومفرداته ومخرجاته، تعريف ال
 التحكيم التجاري، ومشروعيته

 تعريف التحكيم في الفقه اإلسالمي
 تعريف التحكيم في النظام

2 

 1 الطبيعة القانونية للتحكيم 2
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 مزايا التحكيم وعيوبه
 تمييز التحكيم عن غيره من وسائل التقاضي

 أنواع التحكيم وصوره
 م االجباريالتحكي -التحكيم االختياري  -التحكيم الدولي  -التحكيم الداخلي  -التحكيم الحر  -التحكيم المؤسسي 

3 

 اتفاق التحكيم
 تعريف اتفاق التحكيم

 طبيعة اتفاق التحكيم
 مشارطة التحكيم( -وقت اتفاق التحكيم )شرط التحكيم 

 آثار اتفاق التحكيم

4 

4 
 هيئة التحكيم

 الشروط الواجب توافرها في المحكم 
 تعيين المحكمطرق 

1 

5 
 القواعد المنظمة إلجراءات بدء التحكيم

 2 القواعد المنظمة إلجراءات نظر الدعوى التحكيمية 

6 
 الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية 

 2  -كم التحكيم ومكوناته شروط ح

7 
 دعوى بطالن حكم التحكيم

األثر المترت  ب على رفع دعوى بطالن  -ال  دعوى ش               روط قبول  -أطراف ال  دعوى  -طبيع  ة دعوى بطالن حكم التحكيم 
 حكم التحكيم

1 

8 
 تنفيذ أحكام التحكيم

 1 تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية - الجهة المختصة وشروط تنفيذ حكم التحكيم

 التوفيق كوسيلة بديلة للتقاضي 9
 2 آلية التوفيق -ماهية التوفيق 

10 
 المصالحة كوسيلة بديلة للتقاضي

 المصالحة وآلياتهاماهية 
 التجربة السعودية في مجال المصالحة كوسيلة بديلة للتقاضي

2 

 30 المجموع
 
 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 4

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال
 المعارف 5-4
 يشرح مفهوم التحكيم وخصائصه.   1-1

 المحاضرات الصفية. -
 .الحوار والمناقشة -
 الخرائط الذهنية. -

االخ   ت   ب        ارات ال   ت   ح   ل   ي   ل   ي        ة  -
 والشفوية .

 الواجبات الصفية والمنزلية. -
. 

 يصف القواعد المنظمة إلجراءات التحكيم 2-1

3-1 
يعدد الحاالت التي يمكن للوسائل البديلة أن تقوم بها كوسائل 

 للنزاعاتفصل 

4-1 
يبين الح      االت التي يجوز فيه      ا تنفي      ذ أحك      ام التحكيم في 

 المملكة.
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال
 المهارات 5-2
 المحاضرات الصفية. - يحلل األحكام النظامية المرتبطة بالتحكيم والوسائل البديلة. 1-2

 دراسة الحالة -
 .إعداد التقارير -

 

 االختبارات التحريرية والشفوية. -
 تقييم األقران -

 بطاقة المالحظة.
 

 .يحرر صحيفة دعوى  التحكيم وفقاً لإلجراءات النظامية . 2-2

 .يعلل األسباب المبطلة لحكم التحكيم. 3-2

 الكفاءات 5-3
 يلتزم  بقواعد وآداب المهنة، واألخالق والقيم اإلسالمية - - 1-3

 األنشطة البحثية. -
 التعلم التعاوني -
 .حل المشكالت -

 األنشطة البحثية.تقييم 
 .بطاقة المالحظة.

2-3 
يوظف معارفه ومهارته القتراح الحلول المناس           بة فيما يتعلق  -

 بالمشكالت والقضايا في المقرر.
  يعمل بشكل فعال في فريق  المقرر كعضو أو كقائد. - 3-3

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 
 %10 مستمر ) واجبات، تقارير، عروض( التكليف بأعمال تتعلق بالمادة. 4
 % 10 الرابع والثاني عشر المناقشات واالختبارات الشفوية 2
 % 20 الثامن  اختبار فصلي تحريري 3
  % 60 . الثامن عشر اختبار نهائي تحريري 1

 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 -
  اشراك الطالب في مختلف االنشطة بالكلية -
 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 4

 دار الكتاب الجامعي  -د. فيصل بن منصور الفاضل  -الوسيط في نظام التحكيم السعودي  - المرجع الرئيس للمقرر

 

 .2015ط الثانية  -مكتبة خوارزم العلمية  -د. محمود عمر محمود  -السعودي نظام التحكيم  -1 المراجع المساندة

 موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء . - المصادر اإللكترونية
 موقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات . -
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  أخرى 

 
 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر
 المرافق

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

 ( طالب.50قاعة دراسة سعة ) -
    

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

 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
 زيارة األقران عضو مناظر، منسقي المقرر، قيادة البرنامج

 تقرير المقرر

 

 . اعتماد التوصيف ح
 مجلس القسم. االعتمادجهة 

  17 رقم الجلسة
 ه3/6/1441 تاريخ الجلسة

 


