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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

المستوي السابع

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) القانون اإلداري
 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا

 .6نمط الدراسة
م

المقرر (إن وجدت)

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

1
2
3
4
5

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

عدد الساعات التدريسية
 30ساعة اتصال

النسبة
%90

بحوث وواجبات

%10

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط
محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر) واجبات.
اإلجمالي

ساعات التعلم
 30ساعة
ال يوجد
ال يوجد
-

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:

 تعريف الطالب أن اإلثبات هو روح الحق  -تعريف الطالب بوسائل اإلثبات  -تعريف الطالب بمدى حرصالدولة على تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في مجال اإلثبات  -تعريف الطالب بأن القاضى ال يتمتع بحرية
تامة في تكوين اقتناعته في اإلثبات القانونى بل هو مقيد باألدلة المحددة شرعا ً وقانونا ً – تعريف الطالب
بأن اإلثبات يحقق الصالح العام ألنه يهدف إلى تحقيق غايات عملية هى الفصل في المنازعات وحماية
الحقوق  -تعريف الطالب بأن التنظيم القانونى لإلثبات يقوم على اعتبارين أساسيين هما العدالة واستقرار
التعامل
 .2الهدف الرئيس للمقرر

ـ تنمية قدرة الطالب على التعامل مع القضايا ذات التي تحتاج الى االثبات بالطرق القانونية.
 تنمية قدرة الطالب على تحليل الوقائع ومعرفة الوسيلة األنسب في االثبات.ـ تنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل االثبات الحديثة.
ـ تنمية قدرة الطالب على الربط بين وسائل االثبات التقليدية ووسائل االثبات االلكترونية.
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 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2...
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعرفة والفهم

يعرف الطالب المفاهيم والمبادئ األساسية لوسائل وموضوعاته.
يعرف الطالب بأهمية وسائل االثبات.
يعرف الطالب بشروط استعمال وسائل االثبات
يعرف الطالب بأهمية وسائل االثبات االلكترونية
المهارات

يقارن بين وسائل االثبات التقليدية فيما بينها.
يعرف الفرق بين الحجية الرسمية والحجة غير الرسمية
يدرك الوسيلة األقوى من األخرى في االثبات.
يدرك حدود القاضي في التعامل مع وسائل االثبات
القيم
الحياد
الموضوعية
العدالة
الدفاع عن الحقوق

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

ساعات االتصال

القواعد الموضوعية العامة لإلثبات

1

الخصوم وحقهم في اإلثبات ودور القاضى في اإلثبات

3

مدى تعلق قواعد اإلثبات بالنظام العام

2

الكتابة كطريق أصلى من طرق اإلثبات ومجال اإلثبات بالكتابة

3

شهادة الشهود

3

التعريف بالشهادة ونطاق اإلثبات بالشهادة

3

اجراءات اإلثبات بالشهادة
القرائن وحجية الشىء المحكوم فيه

4

أنواع القرائن والتعريف بالحجية وشروطها

3

المعاينة والخبرة كطرق لإلثبات
اإلقرار تعريفه وأنواعه وأحكامه

5

4

اليمين وأنواعه اليمين الحاسمة واليمين المتممة

3

6

االثبات عبر الوسائل الحديثة

3

7

التعامالت االكترونية في النظام القانوني السعودي

3

8

شروط عرض السجالت والبيانات االلكترونية

3

9

التوقيع االلكتروني في النظام القانوني السعودي

3

10

التصديق الرقمي في النظام القانوني السعودي

3

القواعد الموضوعية العامة لإلثبات
الخصوم وحقهم في اإلثبات ودور القاضى في اإلثبات

30

المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
مخرجات التعلم

الرمز

استراتيجيات التدريس

1.0

المعرفة والفهم

1.1

يعرف الطالب المفاهيم والمبادئ األساااسااية  -المحاضرات
 الحوار والمناقشةلوسائل االثبات.

1.2

1.3

2.0

2.1

2.2

طرق التقييم

االختبارات النظرية
 -تقييم الواجبات

 االختبارات النظريةا المحاضرة
يتعرف على وسائل الثبات الحديثة.
ااااااا ا الحوار والمنااقشااااة  -المناقشات الشفهية
اثناء المحاضرات
الجماعية
يعرف القوة الثبوتياة لوسااااائال االثباات التي ا المحاضرة
االختبار النهائية
ا الحوار والمناقشة
اعتمدها عليها الخصوم
واجباات منزلياة وأبحااث
الجماعية
(ساااااواء جاماااعايااة أم
ا عرض النماذج العملية فردية)
المهارات

 يقارن بين سااااائر وسااااائل االثبات ويعتمد  -المحاضرات االختبارات النظرية التدريب على األساااليبالوسيلة األفضل على ضوء ما درس.
 المناقشات الشفهيةوالطرق المسااااتخادماة في
اثناء المحاضرات
المقارنة
 االختبارات النظريةيطبق وساااائل االثبات على بعض الدعاوى  -المحاضرات البحوثالمفترضة في حصة الدرس.
 التدريب العملي -الواجبات

…
3.0

القيم

3.1
3.2
…
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3

أنشطة التقييم
اختبارات نصفية.
اختبارات نهائية
واجبات ومشاركات +عملي.

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

5

النسبة
توقيت التقييم
(باألسبوع)
من إجمالي درجة التقييم
%30
الخامس
%60
العاشر
بااااياااان األول %10
والعاشر

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
يتم خالل الساعات المكتبية خالل المواعيد السابقة علي المحاضرات أو بعدها.
تبصير الطالب بمتطلبات هذا المقرر.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة

وسائل االثبات في النظام السعودي والقانون المقارن
د .متولي عبد المؤمن محمد المرسى
د .ايمان مأمون أحمد سليمان
االثبات في المواد المدنية والتجارية
د .إبراهيم نجيب سعد
www.ao-academy.org .1

المصادر اإللكترونية

 .2موقع زارة العدل السعودية.
 .3موقع المكتبة الرقمية السعوديةhttp://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx .

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

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

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

تجهيزات

نعم
نعم

أخرى (تبعا لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

تقويم المقرر الدراسي

المقيمون

أعضاء هيئة التدريس

مدي تحقق مخرجات التعلم للمقرر القائمون على البرنامج

6

فاعلية التدريس

الطالب
القائمون على البرنامج

إجراءات التحقق من معاايير إنجااز
الطالب

أعضاء هيئة التدريس

طرق التقييم

اسااااتبااناة تقويم المقرر في نهااياة
المقرر
وحدة الجودة والتطوير
يتم اســــتخدام نتائو تقويم الط ب
لـلـمـقـرر ومـ حـتــات الـقــائـم
بـــالـــتـــدريـ ـ فـــي مـــراجـــعـــة
االســــتراتيجيات المســــتخدمة في
التعليم.
تـدقي تحـــــحي عينـة من عمـال
الطلبـة بواســــطـة عضـــــاة هيئـة
تدري مسـتقلين والتبادل بحـور

المقيمون

مجاالت التقويم

أعضاء هيئة التدريس

تقويم المقرر الدراسي

مدي تحقق مخرجات التعلم للمقرر القائمون على البرنامج
الطالب
القائمون على البرنامج

فاعلية التدريس

طرق التقييم

دوريـة لتحـــــحي االختبـارات و
عينـة من الواجبـات م عضـــــاة
هيئة تدري من مؤسسة خرى):
يتبــادل الالم ة في التخحــــ
مـــراجـــعـــة عـــمـــال الـــطــ ب
(الـتـيـلـيـفــات) و وراق اإلجــابــة
والتأيد من دقة التححي
اسااااتبااناة تقويم المقرر في نهااياة
المقرر
وحدة الجودة والتطوير
يتم اســــتخدام نتائو تقويم الط ب
لـلـمـقـرر ومـ حـتــات الـقــائـم
بـــالـــتـــدريـ ـ فـــي مـــراجـــعـــة
االســــتراتيجيات المســــتخدمة في
التعليم.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

19/08/1443

الدكتور محمد ضو فضيل
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