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  انذراطي:انخؼزيف ببنًمزر أ. 

  انًؼخًذة:انظبػبث . 1

 انًمزرَىع . 2

   أخشي  يزطهت لغى   هُخيزطهت ك   يزطهت جبيؼخ أ.

    اخزُبسٌ   إججبسٌ ة.

 يمذو فيه انًمزر انذي/ انًظخىي  انظُت. 3

 انظُت انزابؼت/ انًظخىي انظببغ

 

 ال يىجذ وجذد( إٌ). انًخطهببث انظببمت نهذا انًمزر 4

 3-نظم  141المدخل إلً دراسة األنظمة 

 

 وجذد( )إٌانًخطهببث انًخشايُت يغ هذا انًمزر . 5

 ال َىجذ

 

 

 )اخزش كم يب َُطجك(ًَظ انذراطت . 6

 انُظبت  ػذد انظبػبث انخذريظيت انذراطت ًَظ و

  08% انًحبضزاث انخمهيذيت 1

   انخؼهيى انًذيج  2

  28%  اإلنكخزوَيانخؼهيى  3

    ػٍ بؼذانخؼهيى  4

    أخزي 5
 

 

 يغزىي انفصم انذساعٍ( )ػهً انخؼهى انفؼهيت نهًمزر طبػبث. 7
، وَشيًم رني : جًُيغ أَشيطخ انيزؼهى، يثيم: عيبػبد االعيززكبس، نهًميشسهٍ يمذاس انىلذ انًغزثًش فٍ انُشبغبد انزيٍ رغيهى فيٍ رذمُيك يخشجيبد انيزؼهى * 

 إػذاد انًشبسَغ، وانىاججبد، وانؼشوض، وانىلذ انزٌ َمعُه انًزؼهى فٍ انًكزجخ

 طبػبث انخؼهى انخكزار انؼذد انُشبط و

   طبػبث االحصبل

 38 45×2 2 يذبظشاد 4

 ------ ------ ------ يؼًم أو أعزىدَى 2

 ------ ------ ------ دسوط إظبفُخ 3

 ------ ------ ------ أخشي )رزكش( 4

 38 ------ ------ اإلجًبني 

   طبػبث انخؼهى األخزي*

 38 45×2 2 عبػبد االعززكبس 4

 4 4×4 4 انىاججبد 2

 4 2×2 2 انًكزجخ 3

 4 4×4 4 انًشبسَغ /إػذاد انجذىس 4

 2 4×2 2 اخزجبساد فصهُخ 5

 2 2×4 4 اخزجبس َهبئٍ 6

 48 4×3 3 انزذعُش نالخزجبساد 7

 ------ ------ ------ أخشي )رزكش( 0

 58 ------ ------ اإلجًبني 9

 08 ------ ------ إجًبني طبػبث انخؼهى 48
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 انخؼهيًيت:انًمزر ويخزجبحه  هذف-ة

 هًمزر:انؼبو نىصف ان. 1

 رؼشَف انشهبدح ششوغ انشهبدح يشارت انشهبدح أَىاع انشهبدح انشجىع ػٍ انشهبدحَزُبول انًمشس رؼشَف ثىعبئم االثجبد  

 وكزا ػٍ االلشاس وثُبٌ يششوػُخ انمشائٍ  انًٍُُ اإللشاس

 

 

 

  انهذف انزئيض نهًمزر. 2

 اآلتية:يهدف المقرر إلى أن يحقق الطالب النتائج 

    معرفة  كٌفٌة اإلثبات فً الفقه اإلسالمً والنظام                                                                               
 الوقوف على حقٌقة القرائن التً ٌمكن قبولها كأداة إثبات أو نفً.                                                               
 القدرة على التفرٌق بٌن حجٌة وأدلة وسائل اإلثبات المختلفة.  

 .اإلحاطة بالشروط الالزمة لوسائل اإلثبات الحدٌثة

 

 نهًمزر:يخزجبث انخؼهى . 3

 يخزجبث انخؼهى نهًمزر
  ريش

انًزحبظ انخؼهى يخزج 

  نهبزَبيج

  انًؼبرف 1

قالتعرٌف ببعض الوسائل التً تثبت بها الحقوق وكٌفٌة إثباتها للحقوـ  1.1  
                              

 ط-4

 ـ أن ٌتمكن الطالب من التفرٌق بٌن حجٌة وسائل اإلثبات المختلفة. 1.2
                              . 

 ط -2

1.3   

1...   

  انًهبراث 2

 س - 4 .االثبات وسائلقدرة على الترجٌح فً حال تعارض ال 2.1

 اكتساب الطالب الملكة القضائٌة فً وزن وسائل اإلثبات وتقدٌم بعضها على بعض.. 2.2
                   

 س - 3

2.3   

2...   

  انكفبءاث 3

 د - 4 إكساب الطالب القدرة على الرد واإلقناع وتقبل االنتقادات . - 3.1

 د -3 َؼشض سأَه ػشظبً يمُؼبً وَمذو أدنزه ودفىػه ثطشَمخ عهًُه . 3.2

 د - 4 ٌستخدم وسائل االتصال والتقنٌة الحدٌثة لوضع الحلول النظامٌة للقضاٌا المعروضة أمامه . 3.3

   

  انًمزر يىضىػبثج. 

 االحصبلطبػبث  لبئًت انًىضىػبث و

 3 والنظام السعودي ومشروعٌتها وحكمها اإلسالمًفقه فً ال اإلثبات، التَّعرٌف بطرق 4

ٌّتها  : تعرٌفها ـالّشهادة  2  3 ها حكم –مشروع

 2 شروط الشهادة  ومراتبها 3

 2 والرجوع عنها. أنواع الشهادة 4

 3 اإلقرار تعرٌفه ـ شروطه ـ حكمه 5

 2 .الرجوع عن اإلقرار .المقر به ولمقر له ـ ا 6

 3 حجٌته –مشروعٌته –الٌمٌن :تعرٌفه  7

 2 .تعرٌفها ـ مشروعٌتها الكتابة : 0
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 2 أقسامهاحجٌة الكتابة و 9

 2 المعاٌنة والخبرة 48

 2 حجٌتها ـ أقسامهاـ  اتعرٌفه :القرائن   44

 38 انًجًىع

 

 وانخمييى:انخذريض  د.
 يى يانخم وطزقيخزجبث انخؼهى نهًمزر يغ كم يٍ اطخزاحيجيبث انخذريض  ربظ . 1

 يىيانخم طزق انخذريض اطخزاحيجيبث يخزجبث انخؼهى  زيشان

 انًؼبرف 1.0

1.1 

التعرٌف ببعض الوسائل التً تثبت بها ـ 
قالحقوق وكٌفٌة إثباتها للحقو  

                              

 ات المحاضر -

  مناقشةوالالحوار  -

 النظرٌةاالختبارات  -

                            الواجبات تقٌٌم  -

1.2 

ـ    أن ٌ   تمكن الطال   ب م   ن التفرٌ   ق ب   ٌن حجٌ   ة 
 وسائل اإلثبات المختلفة.

                              . 

 ات المحاضر -

  مناقشةالحوار وال -

 اقعٌةوو تطبٌقهضرب أمثلة  -
 والتدرٌب العملً علٌها

 النظرٌةاالختبارات  -

                            الواجبات تقٌٌم  -

…    

 انًهبراث 2.0

2.1 

 وس ائلقدرة عل ى الت رجٌح ف ً ح ال تع ارض ال
 .االثبات

  اتالمحاضر -

الت   درٌب عل   ً األس   الٌب و  -
الط       رق المس       تخدمة ف       ً 

 المقارنة      

 النظرٌةاالختبارات  -

 المناقشات الشفهٌة  تقٌٌم  -

                    اثناء المحاضرات

2.2 

اكتساب الطالب الملكة القضائٌة فً وزن وسائل 
 اإلثبات وتقدٌم بعضها على بعض..

                   

  اتالمحاضر -

              التدرٌب العملً -
                     

 النظرٌةاالختبارات  -

 المناقشات الشفهٌة  تقٌٌم  -

 انكفبءاث 3.0

3.1 
إكساب الطالب الق درة عل ى ال رد واإلقن اع وتقب ل  -

 االنتقادات .

االختب     ارات التحرٌرٌ     ة  -                     التدرٌب العملً
 والشفهٌة

3.2 

َؼييشض سأَييه ػشظييبً يمُؼييبً وَمييذو أدنزييه ودفىػييه 

 ثطشَمخ عهًُه .
 .مناقشة والحوار ال -
                   العملً التدرٌب -

االختبارات التحرٌرٌة  -
 والشفهٌة

 

3.3 
ٌس  تخدم وس  ائل االتص  ال والتقنٌ  ة الحدٌث  ة لوض  ع 

 الحلول النظامٌة للقضاٌا المعروضة أمامه .

االختب     ارات التحرٌرٌ     ة  -                     التدرٌب العملً
 والشفهٌة

 انطهبت  حمييى أَشطت. 2

 يىيانخم أَشطت و
 حىليج انخمييى
 )ثبألعجىع(

 انُظبت 

 يىيانخمدرجت  إجًبنييٍ 

1 
األعييييييييييييييييييجىع  اول  فصلً اختبار

 انغبدط
02% 

2 
األعيجىع انثيبٍَ  ثانً  فصلً اختبار

 ػشش
02% 

3 
اثُيييييبص انفصيييييم  انًشبسكخ  انشفهُخ

 انذساعٍ
12% 

4 
األعجىع انشاثيغ  اخزجبس َهبئٍ

 ػشش
52% 

 %122  انًجًىع 5
 انخ( وسلخ ػًميششوع جًبػٍ،  ،رمذًٍَػشض  شفهٍ، ،رذشَشٌ اخزجبس)ُى ُانزم أَشطخ
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 انطالبي:األكبديًي وانذػى  اإلرشبدأَشطت  -هـ 
 طبػبث أطبىػيب ػٍ طزيك أحذ أػضبء هيئت انخذريض نإلرشبد األكبديًي وانذػى نهطالة. 3

 أعجىػُب.  نإلسشبد األكبدًٍَ عبػبد 6رى رذذَذ ػذد  -

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

 واإلسشبد. وانغبػبد انًكزجُخ

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

ششذ األكبدًٍَ( أو يٍ انً -خالل انجىاثخ اإلنكزشوَُخ نهُظبو األكبدًٍَ )يب َزؼهك ثبنطبنت نهطبنت يٍ

 خالل االرصبل ثبنجىال أو ػٍ غشَك انىارغبة.

رىظُخ ثؼط انًغبئم انًزؼهمخ ثبإلسشبد  -ثؼط األيىس األكبدًَُخ : )يُبلشخانذػى انطالثٍ ويٍ أيثهزه

                   انؼًم ػهً دم انًشكالد نهطالة...انخ(. -ػهً يؼذل يشرفغ انذصىل ُخكُف  -كُفُخ إداسح انىلذ - األكبدًٍَ

 
  وانًزافك:يصبدر انخؼهى  –و 
 انخؼهى:يصبدر لبئًت . 1

 نهًمزر انًزجغ انزئيض
 وعبئم االثجبد فٍ انششَؼخ االعاليُخ انذكزىس يذًذ انضدُهٍ 

 

 انًظبَذةانًزاجغ 

 خ الثٍ لُى انجىصَخُانطشق انذكً

                                                                                                                          انًغٍُ الثٍ لذايخ  

                                                                                                                 انمعبص ألثٍ أثٍ انذو أدة 

                                                                                                   هًبوششح فزخ انمذَش، نهكًبل اثٍ ان

   ػبثذٍَ  دبشُخ اثٍ

                                                                                                                

                          

  .والمرفوعة على البالك بورد المحاضرات المسجلة على االٌكو - اإلنكخزوَيتانًصبدر 

 انًكزجخ انغؼىدَخ انشلًُخ

    http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx    السعودٌة   المكتبة الرقمٌة  يأخز

 

 انًطهىبت:انًزافك وانخجهيشاث . 2

 يخطهببث انًمزر انؼُبصز

 انًزافك
                     طالبا على األقل. 32ٌلزم توفٌر قاعة دراسٌة تستوعب  - إنخ(...  ، لبػبد انًذبكبحانؼشض انذساعُخ، انًخزجشاد، لبػبد انمبػبد)

 انخمُيت انخجهيشاث
 انجشيجُبد( انزكُخ،انغجىسح  انجُبَبد،ػشض  )جهبص

 عجىسح ركُخ -ا جهبص ػشض دارب شى

  رجؼبً نطجُؼخ انزخصص() يأخز حجهيشاث

 
 

 نًمزر:اجىدة  حمىيىس. 
  

 يىميطزق انخ ىٌانًميً يجبالث انخمىيى

 غُش يجبششح ) اعزجُبٌ ( انطالة اِداص انزذسَغٍ

 يجبشش ) انًزبثؼخ ( سئُظ انمغى اِداص انزذسَغٍ

http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx
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 يىميطزق انخ ىٌانًميً يجبالث انخمىيى

 يجبشش نجُخ االخزجبساد ثبنجشَبيج االخزجبسَخيشاجؼخ انىسلخ 

 يجبشش ) انُزبئج ( أعزبر انًمشس رمُُى انطالة فٍ انًمشس

 يجبشش يشاجغ َظُش يٍ أػعبص هُئخ انزذسَظ يشاجؼخ رصذُخ انىسلخ االخزجبسَخ

 يجبشش ) انُزبئج ( أعزبر انًمشس يذي رذصُم يخشجبد انزؼهى نهًمشس

 غُش يجبششح ) اعزجُبٌ ( انطالة نهًمشس يذي رذصُم يخشجبد انزؼهى

 يجبشش نجُخ انخطػ وانًُبهج ثبنمغى انكزبة انًمشس 

 غُش يجبششح ) اعزجُبٌ ( انطالة انكزبة انًمشس 
 إنخ(يصبدس انزؼهى ...  نهًمشس،يخشجبد انزؼهى فبػهخ غشق رمُُى انطالة، يذي رذصُم ، فبػهُخ انزذسَظ )يثم.يجبالد انزمىَى 

 رذذَذهب( زىَ) أخشي ،ُشظانًشاجغ انُ انجشَبيج،لُبداد  انزذسَظ،أػعبص هُئخ  )انطهجخ، ىٌانًمًُ

 (يجبشش وغُش يجبشش)ُى مُانز غشق

 

 

 . اػخًبد انخىصيف ح

  يجهظ لغى األَظًخ جهت االػخًبد

 انثبنثخ رلى انجهظت

 و 2/48/2849انًىافك  ـه 3/2/4444 حبريخ انجهظت

 


