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  انذساسي:انخؼشيف بانًمشس أ. 

انساػاث . 1

 انًؼخًذة:

 ساػخاٌ أسبىػيا

 انًمشسَىع . 2

 ـــ يزطهت جبيؼخ  أ.
يزطهت 

  كهُخ
  ــــ أخشي √ يزطهت لغى ــــ

  ــــ  اخزُبسٌ √  إججبسٌ ب.

 انثانث  يمذو فيه انًمشس انزي/ انًسخىي  انسُت. 3

 وجذد( إٌ). انًخطهباث انسابمت نهزا انًمشس 4

 اليىخذ

 

 وجذد( )إٌانًخطهباث انًخضايُت يغ هزا انًمشس . 5

 

 اليىخذ

 

 )اخزش كم يب َُطجك(ًَظ انذساست . 6

 انُسبت  انساػاث انخذسيسيتػذد  انذساست ًَظ و

 %133 33 انًحبظشاد انزمهُذَخ 1
 ------ ------- انزؼهُى انًذيج  2
 ------ ------  اإلنكزشوٍَانزؼهُى  3
 ----- ------  ػٍ ثؼذانزؼهُى  4
 ----- -----  أخشي 5

 

 

 )ػهً يغزىي انفصم انذساعٍ( انخؼهى انفؼهيت نهًمشس ساػاث. 7

 ػذد انساػاث انخكشاس ×انساػاث  انخؼهىساػاث  انُشاط و

   ساػاث االحصال

 33 15×2 2 يحبظشاد 1

 ------ ------ ------ أعزىدَىأو يؼًم  2

 ------ ------ ------ إظبفُخدسوط  3

 ------ ------ ------ ي )رزكش(أخش 4

 33 ------ ------ اإلخًاني 

 ساػاث انخؼهى األخشي*

 33 15×2 2 عبػبد االعززكبس 1

 1 1×1 1 انىاججبد 2

 1 1×1 1 انًكزجخ 3

 1 1×1 1 انًشبسَغ /إػذاد انجحىس 4

 2 2×1 1 اخزجبساد فصهُخ 5

 2 1×2 1 اخزجبس َهبئٍ 6

 3 3×1 1 انزحعُش نالخزجبساد 7

 ------ ------ ------ أخشي )رزكش( 8

 43 ------ ------ اإلخًاني 9

 73 ------ ------ إخًاني ساػاث انخؼهى 13
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، ويشًم رنك:: خًيكغ أَشكطت انكخؼهى، نهًمشسهي يمذاس انىلج انًسخثًش في انُشاطاث انخي حسهى في ححميك يخشخاث انخؼهى * 

 يثم: ساػاث االسخزكاس، إػذاد انًشاسيغ، وانىاخباث، وانؼشوض، وانىلج انزي يمضيه انًخؼهى في انًكخبت
 

 انخؼهيًيت:انًمشس ويخشخاحه  هذف -ب

 هًمشس:انؼبو نىصف ان. 1

َزعًٍ دساعخ: انزؼشَف ثبألخالق وأعغهب وخصبئصهب فٍ اإلعالو، انؼىايم انًؤثشح فٍ انغهىن األخاللٍ، 

رؼشَف انًهُخ ويكبَزهب فٍ اإلعالو وانحبجخ إنً دساعخ آداثهب وأحكبيهب، األخالق انًهُُخ انًحًىدح 

آداة وأحكبو يهُخ انًحبيبح فٍ انششَؼخ اإلعاليُخ واألَظًخ وانًزيىيخ، ششوغ انًهُخ فٍ اإلعالو، 

 انغؼىدَخ، واججبد انًحبيٍ وحمىله ويغئىنُزه انزأدَجُخ وانًذَُخ وانجُبئُخ.

  انهذف انشئُظ نهًمشس. 2

 :َهذف انًمشس إنً أٌ َحمك انطبنت انُزبئج اِرُخ   

وانًزؼهمخ ثزخصصه ويهُزهـ يؼشفخ اِداة واألحكبو انششػُخ انزٍ ال َغؼه جهههب  .  

 .ـ يؼشفخ آداة وأحكبو يهُخ انًحبيبح واالعزشبساد فٍ انفمه اإٍلعاليٍ وَظبو انًحبيبح

 .ـ انمذسح ػهً يًبسعخ انًهُخ  وفك انعىاثػ واألعظ انششػُخ وانُظبيُخ

 .ـ اإلنًبو ثبنؼمىثبد انششػُخ وانُظبيُخ انًمشسح ػهً يخبنفبد أحكبو انًهُخ

 ألخالق وانصفبد انًحًىدح فٍ يًبسعزه نًهُزه.ـ انزحهٍ ثب

 نهًمشس:يخشخاث انخؼهى . 3

 يخشخاث انخؼهى نهًمشس
  سيض

انًشحبظ انخؼهى يخشج 

  نهبشَايح

  انًؼاسف 1

 ط– 1 يتعرف على األخالقيات المحمودة والمذمومة في الشريعة والنظام                1.1
 ط- 4 أحكام وأخالقيات المهن الحقوقية. يسترجع 1.2
1.3   
1...   
  انًهاساث 2
 س - 3 يطبق أحكام وأخالقيات المهن الحقوقية وممارستها في الميدان - 2.1
 س - 1 يميز بين الممارسات واألخالقيات الموافقة ألحكام الشريعة واألنظمة المرعية 2.2
2.3   
2...   
  انكفاءاث 3
 د - 3 ويُشش أحكاو انًهٍ انحمىليت في يحيظ ػًهه. يؼشض 3.1
يستتتتخدم دور وستتتاصا اوتلتتتاا والتقنيتتتة الحديوتتتة فتتتي أحكتتتام وأخالقيتتتات المهتتتن  3.2

 الحقوقية

 د - 3

3.3   

3...   
 

  انًمشس يىضىػاثج. 

 االحصالساػاث  لائًت انًىضىػاث و

1 
 التعريف باألخالق ومكانتها في اإلسالم

 وخصائصها في اإلسالمأسس األخالق 
2 

 2 العوامل المؤثرة في السلوك األخالقي 2
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 األخالق ومراتب النفس البشرية

3 
 تعريف المهنة ومكانتها في اإلسالم

 تعريف آداب وأحكام المهنة والحاجة إلى دراستها
4 

4 

 اآلداب واألحكام العامة للمهنة في الشريعة اإلسالمية:
 ـ األخالق المهنية المحمودة
 ـ األخالق المهنية المذمومة

 ـ المسئولية األخالقية  والمسئولية النظامية.

4 

5 

 المخالفات المهنية ووسائل التغلب عليها:
 ـ شروط المهنة في اإلسالم

 المحاماة في الشريعة اإلسالمية مهنة وأحكام ـ آداب

4 

6 

 آداب واحكام المهنة في األنظمة السعودية:
 في نظام الخدمة المدنية المهنة واحكام ـ آداب
 في نظام العمل والعمال المهنة واحكام ـ آداب

4 
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 المحاماة: نظام في المهنة واحكام آداب
 ـ تعريف مهنة المحاماة ومشروعيتها

 ـ واجبات المحامي وحقوقه

4 

 4 مسئولية المحامي: ) التأديبية ، المدنية، الجنائية ( 8

 2 المحاماة.دراسة ميثاق الشرف لمهنة  9

 33 انًجًىع

 

 وانخمييى:انخذسيس  د.
 يى يانخم وطشقيخشخاث انخؼهى نهًمشس يغ كم يٍ اسخشاحيدياث انخذسيس  سبظ . 1

 يىيانخم طشق انخذسيس اسخشاحيدياث يخشخاث انخؼهى  شيضان

 انًؼاسف 1.0

1.1 

يتعتتتتتترف علتتتتتتى األخالقيتتتتتتات المحمتتتتتتودة 
 والمذمومة في الشريعة والنظام               

 ات المحاضر -

  مناقشةالحوار وال -

 االختبارات  -
 المناقشات الشفهية  -

 اثناء المحاضرات

1.2 

يتعتتتترف علتتتتى أحكتتتتام وأخالقيتتتتات المهتتتتن 
 الحقوقية.

 ات المحاضر -

  مناقشةالحوار وال -

 تطبيقررررهضرررررب أمثلررررة  -
والتدريب العملي  اقعيةوو

 عليها

االختبارات التحريرية  -
 والشفهية

…    
 انًهاساث 2.0

2.1 

يطبق أحكتام وأخالقيتات المهتن الحقوقيتة  -
 وممارستها في الميدان

  اتالمحاضر -

التدريب علري األسراليب  -
والطرررق المسررتخدمة فررري 

 المقارنة      

االختبارات التحريرية  -
 والشفهية

2.2 
يميز بين الممارسات واألخالقيات الموافقتة 

 ألحكام الشريعة واألنظمة المرعية

  اتالمحاضر -

 التدريب العملي                           -

االختبارات التحريرية  -
 والشفهية



 

 
6 

 يىيانخم طشق انخذسيس اسخشاحيدياث يخشخاث انخؼهى  شيضان

…    

 انكفاءاث 3.0

3.1 
يؼككشض ويُشككش أحكككاو انًهككٍ انحمىليككت فككي 

 يحيظ ػًهه.

 .مناقشة والحوار ال -
 التدريب العملي                   -

االختبارات التحريرية  -
 والشفهية

3.2 

يستتتتتخدم دور وستتتتاصا اوتلتتتتاا والتقنيتتتتة 
الحديوتتتتة فتتتتي أحكتتتتام وأخالقيتتتتات المهتتتتن 

 الحقوقية

التررردريب العملررري علرررى  -
مهارة االتصال واسرتخدام 

 وسائل التقنية الحديثة                              

التحريرية  االختبارات -
 والشفهية

 انطهبت  حمييى أَشطت. 2

 يىيانخم أَشطت و
 حىليج انخمييى

 )ثبألعجىع(
 انُسبت 

 يىيانخمدسخت  إخًانييٍ 

 %02 األعجىع انغبدط اول  فصلي اختبار 1
 %02 األعجىع انثبٍَ ػشش ثاني  فصلي اختبار 2
 %02 اثُبء انفصم انذساعٍ انًشبسكخ  انشفهُخ 3
 %02 األعجىع انشاثغ ػشش َهبئٍاخزجبس  4
 %133  انًجًىع 5

 انخ( وسلخ ػًميششوع جًبػٍ،  ،رمذًٍَػشض  شفهٍ، ،رحشَشٌ اخزجبس)ُى ُانزم أَشطخ
 

 

 انطالبي:األكاديًي وانذػى  اإلسشادأَشطت  -هـ 

 عبػبد نإلسشبد األكبدًٍَ أعجىػُب.  6رى رحذَذ ػذد  -

يحذدح ويؼهُخ ػهً ثبة انًكزت يٍ خالل انجذول انذساعٍ إػالٌ عبػبد اإلسشبد نهطالة ثزىلُزبد  -

 وانغبػبد انًكزجُخ واإلسشبد.

إػالٌ انطالة ثًىاػُذ ػمذ االجزًبػبد انجًبػُخ وانفشدَخ يؼهى يٍ خالل إسعبل ثشَذ انكزشوٍَ  -

و يٍ انًششذ األكبدًٍَ( أ -نهطبنت يٍ خالل انجىاثخ اإلنكزشوَُخ نهُظبو األكبدًٍَ )يب َزؼهك ثبنطبنت

 خالل االرصبل ثبنجىال أو ػٍ غشَك انىارغبة.

رىظُح ثؼط انًغبئم انًزؼهمخ ثبإلسشبد  -انذػى انطالثٍ ويٍ أيثهزه: )يُبلشخ ثؼط األيىس األكبدًَُخ

                  انؼًم ػهً حم انًشكالد نهطالة...انخ(.  -كُفُخ انحصىل ػهً يؼذل يشرفغ  -كُفُخ إداسح انىلذ -األكبدًٍَ 

 
  وانًشافك:يصادس انخؼهى  –و 
 انخؼهى:يصادس لائًت . 1

 نهًمشس انًشخغ انشئيس

ـ أخاللُبد انًهُخ فٍ اإلعالو ورطجُمبرهب فٍ أَظًخ انًًهكةخ انؼشثُةخ انغةؼىدَخ، 

د. ػصةةةبو ػجذانًحغةةةٍ انحًُةةةذاٌ، انُبشةةةش يكزجةةةخ انؼجُكةةةبٌ، انطجؼةةةخ األونةةةً 

 هـ1431

 .انغؼىدَخَظبو انًحبيبح فٍ انًًهكخ انؼشثُخ 

 انًساَذةانًشاخغ 

ـ انًحبيةبح فةٍ انفمةه اإلعةاليٍ :دساعةخ فمهُةخ يمبسَةخ، د. ثُةذس ثةٍ ػجةذ انؼضَةض 

 هـ 1428انُحًُ، داس انزذيشَخ ثبنشَبض، انطجؼخ األونً ،

 ـ أخاللُبد اإلداسح، د. َجى ػجىد ػجذانشحًٍ

َخ، أحًةذ ـ شؤوٌ انًةىففٍُ وَظةى انخذيةخ انًذَُةخ فةٍ انًًهكةخ انؼشثُةخ انغةؼىد

 انصجبة ويحًذ يحًذ يحجىة

 ـ انؼًم فٍ اإلعالو، أحًذ يبهش انجمشٌ

 ـ انؼًم وانؼًبل ثٍُ اإلعالو وانُظى انىظؼُخ انًؼبصشح، عؼذ انًشصفٍ

ـةة أخاللُةةبد اإلداسح فةةٍ انىفُفةةخ انؼبيةةخ ورطجُمبرهةةب انؼبيةةخ فةةٍ انًًهكةةخ انؼشثُةةخ 
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 انغؼىدَخ ، فهذ انؼثًٍُُ

 نذ انجشَغٍـ أخاللُبد اإلداسح ، خب

 ـ انًهُخ وأخاللهب، د. عؼذ انذٍَ يغؼذ هالنٍ

 اإلنكخشوَيتانًصادس 
 انًحبظشاد انًغجهخ ػهً االَكى وانًشفىػخ ػهً انجالن ثىسد -

     http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspxانًكزجخ انشلًُخ   انغؼىدَخ    -

   يأخش

 

 انًطهىبت:انًشافك وانخدهيضاث . 2

 يخطهباث انًمشس انؼُاصش

 انًشافك

انذساعُخ، انًخزجشاد، لبػبد  انمبػبد)

 ... إنخ( ، لبػبد انًحبكبحانؼشض

                     غبنجب ػهً األلم. 33َهضو رىفُش لبػخ دساعُخ رغزىػت  -

 انخدهيضاث انخمُيت

)جهبص ػشض انجُبَبد، انغجىسح انزكُخ، 

 انجشيجُبد(

 ركُخ عجىسح -جهبص ػشض دارب شىا  -

 الَىجذ رجؼبً نطجُؼخ انزخصص() أخشي حدهيضاث

 
 

 نًمشس:اخىدة  حمىيىص. 

 طشق انخمييى انًميًىٌ يداالث انخمىيى

 غُش يجبششح ) اعزجُبٌ ( انطالة األداء انزذسَغٍ

 يجبشش ) انًزبثؼخ ( سئُظ انمغى األداء انزذسَغٍ

 يجبشش نجُخ االخزجبساد ثبنجشَبيج يشاجؼخ انىسلخ االخزجبسَخ

 يجبشش ) انُزبئج ( أعزبر انًمشس رمُُى انطالة فٍ انًمشس

 يشاجؼخ رصحُح انىسلخ االخزجبسَخ
يشاجغ َظُش يٍ أػعبء هُئخ انزذسَظ 

 ثبنجشَبيج
 يجبشش

 يجبشش ) انُزبئج ( أعزبر انًمشس يذي رحصُم يخشجبد انزؼهى نهًمشس

 اعزجُبٌ ( غُش يجبششح ) انطالة يذي رحصُم يخشجبد انزؼهى نهًمشس

 يجبشش نجُخ انخطػ وانًُبهج ثبنمغى انكزبة انًمشس 

 غُش يجبششح ) اعزجُبٌ ( انطالة انكزبة انًمشس 
  

 إنخ(يصبدس انزؼهى ...  نهًمشس،يخشجبد انزؼهى فبػهخ غشق رمُُى انطالة، يذي رحصُم ، فبػهُخ انزذسَظ )يثم.يجبالد انزمىَى 

 رحذَذهب( زىَ) أخشي ،ُشظانًشاجغ انُ انجشَبيج،لُبداد  انزذسَظ،أػعبء هُئخ  )انطهجخ، ىٌانًمًُ

 (يجبشش وغُش يجبشش)ُى مُانز غشق
 

 

 . اػخًاد انخىصيف ذ
 يجهظ انمغى  خهت االػخًاد

 انخبيغخ  سلى اندهست

 و 2319/ 13/ 2هــ انًىافك  1441/ 2/ 3 حاسيخ اندهست

 


