
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أحكاو انًىاريث وانىصايا وانىلف انًمزر:اطى 

 3-فمه335 انًمزر:ريش 

 األَظًتبكانىريىص  انبزَايح:

 األَظًت انؼهًي:انمظى 

 انؼهىو اإلداريت انكهيت:
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 انًحخىياث
 3 ........................................................................................................ أ. انخؼزيف بانًمزر انذراطي:

 4 ............................................................................................. هذف انًمزر ويخزخاحه انخؼهيًيت: -ب

 4 ..................................................................................................................... ىطف انعبو نهًمشس:ان. 1

 4 ..................................................................................................................... . انهذف انشئُظ نهًمشس2

 4 ................................................................................................................... . يخشجبد انزعهى نهًمشس:3

 4 ................................................................................................................. ج. يىضىػاث انًمزر

 5 .................................................................................................................. د. انخذريض وانخمييى:
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 6 ........................................................................................................ يصادر انخؼهى وانًزافك: –و 

 6 ....................................................................................................................... . لبئًخ يظبدس انزعهى:1

 6 .......................................................................................................... انًطهىثخ:. انًشافك وانزجهُضاد 2

 7 ................................................................................................................ س. حمىيى خىدة انًمزر:

 7 ................................................................................................................... ذ. اػخًاد انخىصيف
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  انذراطي:انخؼزيف بانًمزر أ. 

  انًؼخًذة:انظاػاث . 1

 انًمزرَىع . 2

   أخشي √ يزطهت لغى   هُخيزطهت ك   يزطهت جبيعخ أ.

    اخزُبسٌ √  إججبسٌ ب.

انًظخىي  يمذو فيه انًمزر انذي/ انًظخىي  انظُت. 3

 انظادص

 

 وجذد( إٌ). انًخطهباث انظابمت نهذا انًمزر 4

 

 

 وجذد( )إٌانًخطهباث انًخشايُت يغ هذا انًمزر . 5

 

 

 

 َُطجك()اخزش كم يب ًَط انذراطت . 6

 انُظبت  ػذد انظاػاث انخذريظيت انذراطت ًَط و

 %111 45 انًحاضزاث انخمهيذيت 1

 ------ ------ انخؼهيى انًذيح  2

 ------ ------  اإلنكخزوَيانخؼهيى  3

 ------ ------  ػٍ بؼذانخؼهيى  4

 ------ ------  أخزي 5

 

 

 )عهً يغزىي انفظم انذساعٍ( انخؼهى انفؼهيت نهًمزر طاػاث. 7

 ػذد انظاػاث انخكزار ×انظاػاث  طاػاث انخؼهى انُشاط و

   طاػاث االحصال

 45 15×3 3 يحبػشاد 1

 ------ ------ ------ أعزىدَىأو يعًم  2

 ------ ------ ------ إػبفُخدسوط  3

 ------ ------ ------ ي )رزكش(أخش 4

 45 ------ ------ اإلخًاني 

 طاػاث انخؼهى األخزي*

 33 15×2 2 عبعبد االعززكبس 1

 1 1×1 1 انىاججبد 2

 1 1×1 1 انًكزجخ 3

 1 1×1 1 انًشبسَع /إعذاد انجحىس 4

 2 2×1 1 اخزجبساد فظهُخ 5

 2 1×2 1 اخزجبس َهبئٍ 6

 3 3×1 1 انزحؼُش نالخزجبساد 7

 ------ ------ ------ أخشي )رزكش( 8

 43 ------ ------ اإلخًاني 9

 85 ------ ------ إخًاني طاػاث انخؼهى 13
، وَشيًم رني : جًُيع أَشيطخ انيزعهى، يضيم: عيبعبد االعيززكبس، نهًميشسهٍ يمذاس انىلذ انًغزضًش فٍ انُشبؽبد انزيٍ رغيهى فيٍ رحمُيك يخشجيبد انيزعهى * 

 انًكزجخإعذاد انًشبسَع، وانىاججبد، وانعشوع، وانىلذ انزٌ َمؼُه انًزعهى فٍ 
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 انخؼهيًيت:انًمزر ويخزخاحه  هذف -ب

 هًمزر:انؼاو نىصف ان. 1

 

 فً الواقع . الموارٌث والوقف والوصاٌامراجعة المقرر دورٌا إلضافة ما  ٌتواكب  من قضاٌا  -
( بتسجٌل المحاضرات على  Blackboardاستخدام التواصل اإللكترونً عبر نظام  ): االستفادة من تقنٌات التعلم الحدٌثة  -

 . االعتماد علً مراجع الكترونٌة بالمكتبة اإللكترونٌة السعودٌةو - Blackboardاالٌكو ورفعها على 

 

 

  انهذف انزئيض نهًمزر. 2
 .ـ يعشفخ انحمىق انًزعهمخ ثبنزشكخ يع كُفُخ حغبثهب ورىصَعهب

 .ـ يعشفخ انًغزحمٍُ نهًُشاس ويشارجهى

أَىاع وأحكبو انىطبَب فٍ انفمه اإلعاليٍـ اإلنًبو ثأهى  . 

 .ـ يعشفخ يعًُ انىلف وأحكبيه فٍ انفمه اإلعاليٍ

 ـ انمذسح عهً فهى لؼبَب انًىاسَش وانىطبَب وانىلف

 

 نهًمزر:يخزخاث انخؼهى . 3

 يخزخاث انخؼهى نهًمزر
  ريش

انًزحبط انخؼهى يخزج 

  نهبزَايح

  انًؼارف 1

 ط -1 أحكام التركات ، وأحكام الوقف والوصاٌا                ٌتعرف على  1.1
 ط -2 تقسٌم التركات، والتطبٌقات المعاصرة للوقف والوصاٌاعلى طرق  طلعٌ 1.2

1.3   

1...   

  انًهاراث 2

 س - 2 ٌطبق الطالب تقسٌمات التركات بحل المسائل الفرضٌة المختلفة. 2.1

 س - 3 التطبٌقات المعاصرة للوقف والوصاٌا وتطبٌقها وكٌفٌة إجراءات تنفٌذها فً المحاكم. ٌستخدم 2.2

2.3   

2...   

  انكفاءاث 3

 د - 1 التقسٌم الصحٌح للتركات.ٌعمل على إٌجاد  3.1

ثطشَميخ طيحُحخ وفيك امَ ًيخ انًعًيىل ثهيب  َب بانىلف وانىطيلؼبَب  َخزبس انحهىل انغهًُخ فٍ  3.2

 انجالد.فٍ 
 د  – 2

3.3   

3...   
 

  انًمزر يىضىػاثج. 

 االحصالطاػاث  لائًت انًىضىػاث و

1 
 انمظى األول: انًىاريث

 أهًُزهب -يىػىعهب  -رعشَفهب 

3 

 6 أطحبة انفشوع فٍ كزبة هللا 2

 1 أطحبة انعظجبد 3

 6 انًذاخهخ( –انًًبصهخ  -انًجبَُخ –انُغت امسثع: )انًىافمخ انحغبة و 4

 6 انزظحُح( –انشد  –انحغبة وانزأطُم )انعىل  5

6 
 انمظى انثاَي: انىصايا

 أحكبيهب   -أهًُزهب  –رعشَفهب 

3 
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 3 انىطُخ ثبنشارت انشهشٌ...( -انىطُخ ثبنًُبفع –أَىاعهب: )انىطُخ ثبنًبل  7

 3 أسكبٌ وششوؽ انىطُخ  8

9 
 انمظى انثانث: انىلف 

 ششوؽه -أَىاعه  –رعشَفه 

3 

 3 أسكبٌ انىلف    13

 3 وششوؽه ويغئىنُزه  َبظش انىلف 11

  45 

 

 وانخمييى:انخذريض  د.
 يى يانخم وطزقيخزخاث انخؼهى نهًمزر يغ كم يٍ اطخزاحيدياث انخذريض  ربط . 1

 يىيانخم طزق انخذريض اطخزاحيدياث يخزخاث انخؼهى  زيشان

 انًؼارف 1.0

1.1 
أحكرررام التركرررات ، وأحكرررام الوقرررف ٌتعررررف علرررى 

 والوصاٌا                

 ات المحاضر -

  مناقشةالحوار وال -

 االختبارات  -

                            الواجبات -

1.2 

تقسررٌم التركررات، والتطبٌقررات ٌتعرررف علررى طرررق 
 المعاصرة للوقف والوصاٌا

 ات المحاضر -

  مناقشةالحوار وال -

 اقعٌةوو تطبٌقهضرب أمثلة  -
 والتدرٌب العملً علٌها

 االختبارات  -

                            الواجبات -

…    

 انًهاراث 2.0

2.1 

ٌطبرررق الطالرررب تقسرررٌمات التركرررات بحرررل المسرررائل 
 الفرضٌة المختلفة.

  اتالمحاضر -

التررردرٌب علرررً ا سرررالٌب و  -
الطررررررررق المسرررررررتخدمة فرررررررً 

 المقارنة      

 االختبارات  -

 المناقشات الشفهٌة  -

                    اثناء المحاضرات

2.2 

معرفررررة التطبٌقررررات المعاصرررررة للوقررررف والوصرررراٌا 
 وتطبٌقها وكٌفٌة إجراءات تنفٌذها فً المحاكم.

  اتالمحاضر -

              التدرٌب العملً -
     
 

                  

 االختبارات  -

 المناقشات الشفهٌة  -

…    

 انكفاءاث 3.0

3.1 
االختبرررررارات التحرٌرٌرررررة  -                     التدرٌب العملً التقسٌم الصحٌح للتركات.ٌعمل على إٌجاد 

 والشفهٌة

3.2 

َطجك أحكبو انىلف وانىطُب ثطشَميخ طيحُحخ وفيك 

 امَ ًخ انًعًىل ثهب فٍ انجالد.
 .مناقشة والحوار ال -
                   التدرٌب العملً -

االختبارات التحرٌرٌة  -
 والشفهٌة

 

…    

 انطهبت  حمييى أَشطت. 2

 يىيانخم أَشطت و
 حىليج انخمييى
 )ثبمعجىع(

 انُظبت 

 يىيانخمدرخت  إخًانييٍ 

1 
امعييييييييييييييييييجىع  اول  فصلً اختبار

 انغبدط
02% 

2 
امعيجىع انضيبٍَ  ثانً  فصلً اختبار

 عشش
02% 

 %02اصُيييييبص انفظيييييم  انًشبسكخ  انشفهُخ 3
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 يىيانخم أَشطت و
 حىليج انخمييى
 )ثبمعجىع(

 انُظبت 

 يىيانخمدرخت  إخًانييٍ 

 انذساعٍ

4 
امعجىع انشاثيع  اخزجبس َهبئٍ

 عشش
02% 

 %022  انًجًىع 5

6    

7    

8    
 انخ( وسلخ عًميششوع جًبعٍ،  ،رمذًٍَعشع  شفهٍ، ،رحشَشٌ اخزجبس)ُى ُانزم أَشطخ

 

 

 انطالبي:األكاديًي وانذػى  اإلرشادأَشطت  -هـ 
1. Arrangements for availability of faculty and teaching staff for individual student consultations and 

academic advice. (include amount of time teaching staff are expected to be available each week) 
 

)أركش لذس انىلذ انزٌ َزىلع أٌ َزىاجذ خالنه  نهطهجخشدٌ  رشرُجبد ػًبٌ اربحخ أعؼبص هُئخ انزذسَظ نالعزشبساد واإلسشبد امكبدًٍَ انف

 أعؼبص هُئخ انزذسَظ نهزا انغشع فٍ كم أعجىع(.

 

 

 
  وانًزافك:يصادر انخؼهى  –و 
 انخؼهى:يصادر لائًت . 1

 نهًمزر انًزخغ انزئيض
اإلعياليُخ واموليبف انطجعيخ  انشيووٌكزبة انفشائغ، عجذ انكشَى انالحى، يُشيىساد وصاسح 

 1422  امونً

 انًظاَذةانًزاخغ 

 .هـ1423، 1، داس إشجُهُب،ؽانالحى عجذانكشَى. د ، انًىاسَش فمهرُغُش  -

أحكبو انىلف ـ دساعخ لبَىَُخ فمهُخ يمبسَخ ثٍُ انششَعخ وانمبَىٌ، د. يُزس  -

 هـ.1432انمؼبح، داس انضمبفخ نهُشش وانزىصَع، عًبٌ، 

انًُشاس وانىطُخ وانىلف فٍ انفمه اإلعاليٍ وانمبَىٌ وانمؼبئٍ، د. أحكبو  -

سيؼبٌ انششَجبطٍ، ويحًذ كًبل انذٍَ إيبو، اإلعكُذسَخ، داس 

 و.2313انًطجىعبد انجبيعُخ، 

 

 اإلنكخزوَيتانًصادر 
 المحاضرات المسجلة على االٌكو والمرفوعة على البالك بورد

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

 المكتبة الشاملة                                                                                              

   يأخز

 

 انًطهىبت:انًزافك وانخدهيشاث . 2

 يخطهباث انًمزر انؼُاصز

 انًزافك
 طالبا على ا قل. 02ٌلزم توفٌر قاعة دراسٌة تستوعب  - إنخ(...  ، لبعبد انًحبكبحانعشع انذساعُخ، انًخزجشاد، لبعبد انمبعبد)

http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx
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 يخطهباث انًمزر انؼُاصز

 انخمُيت انخدهيشاث
 انجشيجُبد( انزكُخ،انغجىسح  انجُبَبد،عشع  )جهبص

 ٌنطبقال

 ٌنطبق ال رجعبً نطجُعخ انزخظض() يأخز حدهيشاث

 

 
 

 نًمزر:اخىدة  حمىيىس. 
  

 يىميطزق انخ ىٌانًميً يداالث انخمىيى

اعزشارُجُبد انحظىل عهً انزغزَخ انشاجعخ 

 يٍ انطالة ثخظىص فعبنُخ انزذسَظ 

 

انًشاجعخ انذوسَخ انذاخهُخ                 

 نهًمشس 

برنامج اجتماع تشاوري بٌن أعضاء ال
 لمراجعة تقٌٌم عملٌة التدرٌس.

 

،  االعييييئهخ وانُمييييبػ،  َزييييبئط انطييييالة

 اعزجُبَبد اعزطالع آساص انطالة               

   

   

   

   

   

   

 إنخ(يظبدس انزعهى ...  نهًمشس،يخشجبد انزعهى فبعهخ ؽشق رمُُى انطالة، يذي رحظُم ، فبعهُخ انزذسَظ )يضم.يجبالد انزمىَى 

 رحذَذهب( زىَ) أخشي ،ُش انًشاجع انُ انجشَبيط،لُبداد  انزذسَظ،أعؼبص هُئخ  )انطهجخ، ىٌانًمًُ

 (يجبشش وغُش يجبشش)ُى مُانز ؽشق

 

 

 

 . اػخًاد انخىصيف ذ

  خهت االػخًاد

  رلى اندهظت

  حاريخ اندهظت

 


