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  انذراطٍ:انرؼزَف تانًمزر أ. 

  انًؼرًذج:انظاػاخ  .1

 انًمزر:َىع  .2

 اخزُبسٌ   ☐ √ إججبسٌ   ☐ 

 :  َمذو فُه انًمزر انذٌ/ انًظرىي  انظُح. 3

 انثايٍ انًظرىي 

 

 وجذد( إْ)انًرطهثاخ انظاتمح نهذا انًمزر  .4

 ال َىجذ

 

 وجذد( )إْانًرطهثاخ انًرشايُح يغ هذا انًمزر  .5

 

 ال َىخذ

 

 )اخزش وً ِب َٕطجك(ًَظ انذراطح . 6

 انُظثح  ػذد انظاػاخ انرذرَظُح انذراطح ًَظ و

 %133 33 انًحاضزاخ انرمهُذَح 1

   انرؼهُى انًذيح  2

    اإلنكرزوٍَانرؼهُى  3

    ػٍ تؼذانرؼهُى  4

    أخزي 5
 

 

 )ػًٍ ِغزىي اٌفصً اٌذساعٍ( انرؼهى انفؼهُح نهًمزر طاػاخ. 4

 طاػاخ انرؼهى انُشاط و

 طاػاخ االذصال

 33 ِحبظشاد 1

  عزىدَىا أوِؼًّ  2

  حٍمبد ثحش 3

  )رزوش(ي أخش 4

 33 اإلخًانٍ 

 طاػاخ انرؼهى األخزي*

 33 االعززوبسعبػبد  1

 2 اٌىاججبد 2

 2 اٌّىزجخ 3

 4 اٌّشبسَغ /إػذاد اٌجحىس 4

 2 اخزجبساد فصٍُخ 5
 2 اخزجبس ٔهبئٍ 6
 4 اٌزحعُش ٌالخزجبساد 7
 46 اإلخًانٍ 

ِضيً: عيبػبد االعيززوبس، ، وَشيًّ رٌيه: جُّيغ أٔشيطخ اٌيزؼٍُ، ٌٍّميشسهٍ ِمذاس اٌىلذ اٌّغزضّش فٍ إٌشبغبد اٌزيٍ رغيهُ فيٍ رحمُيك ِخشجيبد اٌيزؼٍُ * 

 إػذاد اٌّشبسَغ، واٌىاججبد، واٌؼشوض، واٌىلذ اٌزٌ َمعُه اٌّزؼٍُ فٍ اٌّىزجخ
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 انًمزر ويخزخاذه انرؼهًُُح: هذف -ب

 ىصف انؼاو نهًمزر:ان. 1

 َرضًٍ هذا انًمزر دارطح أَىاع انرُفُذ ، واخرصاصاخ لاضٍ انرُفُذ وأطزاف انرُفُذ، وأَىاع انظُذاخ

 وانًحزراخ، وشزوط انرُفُذ تها، ولىاػذ وإخزاءاخ انرُفُذ وأحكاو انحدش انرحفظٍ وانرُفُذٌ.انرُفُذَح 

 : انهذف انزئُض نهًمزر. 2

 :َهذف اٌّمشس إًٌ أْ َحمك اٌطبٌت إٌزبئج اِرُخ .1
 

، 

 

 يخزخاخ انرؼهى نهًمزر:. 3

 يخزخاخ انرؼهى نهًمزر
  ريش

انًزذثظ انرؼهى يخزج 

  نهثزَايح

  انًؼارف 1

 ط  – 1  غ انرُفُذ اندثزٌ ) ذُفُذ األحكاو انمضائُح(.يىاض َرؼزف ػهً ـ  1.1

 ط - 2   وطائم وطزق ذُفُذ األحكاو انمضائُح فٍ انُظاو انظؼىدٌ.ػهً  َطهغ ـ  1.2

1.3   

1.4   

  انًهاراخ 2

األحكاو انمضائُح..َمارٌ  تٍُ دور كم يٍ انًحاكى ، انشزطح، إدارج انحمىق انًذَُح، فٍ ذُفُذ  2.1  س - 1 

. انمذرج ػهً ذطثُك انمىاػذ انُظايُح انًكرظثح ػهً حاالخ افرزاضُح         - 2.2  س - 2 

2.3   

2...   

  انكفاءاخ 3

 د - 2 َخرار انحهىل نهمذرج ػهً إذًاو انؼًم فزدَا أو يٍ خالل فزَك. 3.1

طهًُاً.ذىظُف َصىص انُظايُح نهرُفُذ ذىظُفاً  - 3.2  د - 1 

 د - 3 .خَؼشض سأَه ػشظبً ِمٕؼبً وَمذَ أدٌزه ثطشَمخ عٍُّ 3.3

3.4   

3.5   

3.6   

3.7   
 

  انًمزر يىضىػاخج. 

 االذصالطاػاخ  لائًح انًىضىػاخ و

 2 مفهوم التنفيذ وأنواعه مقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية  1

 4 أطراف التنفيذ 2

 2 بالتنفيذ في النظام السعوديالسلطة المختصة  3

 2 أسباب التنفيذ 4
 6 قاضي التنفيذ واختصاصاته 5

 2 السندات التنفيذية وأنواعها. 6

 2 محل التنفيذ 7

 4 طرق التنفيذ وإجراءاته 8

 4 إشكاالت التنفيذ الموضوعية والوقتية 9
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 2 التنفيذ (أمثلة وتدريبات عملية ) زيارات للجهات التي تباشر إجراءات  13

 33 انًدًىع

 

 د. انرذرَض وانرمُُى:
 ُى ُانرم وطزقيخزخاخ انرؼهى نهًمزر يغ كم يٍ اطرزاذُدُاخ انرذرَض  رتظ . 1

 ُىُانرم طزق انرذرَض اطرزاذُدُاخ يخزخاخ انرؼهى  زيشان

 انًؼارف 1

1.1 

ـ ذؼزَف انطانة تًىاضُغ انرُفُذ اندثزٌ ) ذُفُذ 

 األحكاو انمضائُح(.
  اٌّحبظشاد -

 اٌحىاس وإٌّبلشخ -

 االختبارات  -

                            الواجباتتقٌٌم  -

2.1 

ـ ذؼزَفه تىطائم وطزق ذُفُذ األحكاو انمضائُح فٍ 

 انُظاو انظؼىدٌ.
  اٌّحبظشاد -

 اٌحىاس وإٌّبلشخ -

 االختبارات  -

 رمُُُ اٌىاججبد                            -

3.1    

4.1    

 انًهاراخ 2

1.2 

َمارٌ  تٍُ دور كم يٍ انًحاكى ، انشزطح، إدارج 

 انحمىق انًذَُح، فٍ ذُفُذ األحكاو انمضائُح..
 اٌّحبظشاد  -

اٌزيذسَت ػٍيٍ ااعييبٌُت  -

واٌطيييشق اٌّغيييزخذِخ فيييٍ 

 اٌّمبسٔخ      

 االختبارات  -

رمُيييييييييُُ إٌّبلشيييييييييبد  -

اٌشييييييييييييييفهُخ أصٕييييييييييييييب  

 اٌّحبظشاد         

2.2 

. انمذرج ػهً ذطثُك انمىاػذ انُظايُح انًكرظثح ػهً -

 اٌّحبظشاد  - حاالخ افرزاضُح         

 اٌزذسَت اٌؼٍٍّ                  -

 االختبارات  - -

رمُيييييييييُُ إٌّبلشيييييييييبد  -

 اٌشفهُخ

3.2    

4.2    

 انكفاءاخ 3

1.3 

َخرار انحهىل نهمذرج ػهً إذًاو انؼًم فزدَا أو يٍ 

 خالل فزَك.
 اٌّحبظشاد  -

 .إٌّبلشخ واٌحىاس -

 اٌزذسَت اٌؼٍٍّ                   -

 االخزجبساد  -

رمُيييييييييُُ إٌّبلشيييييييييبد  -

 اٌشفهُخ

2.3 

 اٌّحبظشاد  - ذىظُف َصىص انُظايُح نهرُفُذ ذىظُفاً طهًُاً. -

 .إٌّبلشخ واٌحىاس -

 اٌزذسَت اٌؼٍٍّ                   -

 االخزجبساد  -

إٌّبلشيييييييييبد رمُيييييييييُُ  -

 اٌشفهُخ

َؼيييشض سأَيييه ػشظيييبً ِمٕؼيييبً وَميييذَ أدٌزيييه  3.3

 .خثطشَمخ عٍُّ

 اٌّحبظشاد  -

 .إٌّبلشخ واٌحىاس -

 اٌزذسَت اٌؼٍٍّ                   -

 االخزجبساد  -

رمُيييييييييُُ إٌّبلشيييييييييبد  -

 اٌشفهُخ

4.3    

5.3    

6.3    

4.3    

 انطهثح  ذمُُى أَشطح. 2

 ُىُانرم أَشطح و
 ذىلُد انرمُُى
 )ثباعجىع(

 انُظثح 

 ُىُانرمدرخح  إخًانٍيٍ 

 %02ااعييييييييييييجىع  اخزجبس فصٍٍ  أوي 1
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 ُىُانرم أَشطح و
 ذىلُد انرمُُى
 )ثباعجىع(

 انُظثح 

 ُىُانرمدرخح  إخًانٍيٍ 

 اٌغبدط

2 
ااعييييييييييييجىع  اخزجبس فصٍٍ  صبٍٔ

 اٌضبٍٔ ػشش

02% 

3 
أصٕييب  اٌفصييً  واٌجحىس اٌّشبسوخ  اٌشفهُخ

 اٌذساعٍ

02% 

4 
ااعييييييييييييجىع  اخزجبس ٔهبئٍ

 اٌشاثغ ػشش

02% 

 %022 ----- اٌّجّىع 5
 اٌخ( وسلخ ػًِّششوع جّبػٍ،  ،شفهٍ، ػشض رمذٍَّ رحشَشٌ، ُُ )اخزجبسُاٌزم أٔشطخ

 

 

 األكادًٍَ وانذػى انطالتٍ: اإلرشادأَشطح  -هـ 

 أعجىػُب.  ٌإلسشبد ااوبدٍَّ عبػبد 5رُ رحذَذ ػذد  -

اٌذساعٍ إػالْ عبػبد اإلسشبد ٌٍطالة ثزىلُزبد ِحذدح وِؼٍٕخ ػًٍ ثبة اٌّىزت ِٓ خالي اٌجذوي  -

 واإلسشبد. واٌغبػبد اٌّىزجُخ

إػالْ اٌطالة ثّىاػُذ ػمذ االجزّبػبد اٌجّبػُخ واٌفشدَخ ِؼهُ ِٓ خالي إسعبي ثشَذ اٌىزشؤٍ  -

اٌّششذ ااوبدٍَّ( أو ِٓ  -خالي اٌجىاثخ اإلٌىزشؤُخ ٌٍٕظبَ ااوبدٍَّ )ِب َزؼٍك ثبٌطبٌت ٌٍطبٌت ِٓ

 بة.خالي االرصبي ثبٌجىاي أو ػٓ غشَك اٌىارغ

رىظُح ثؼط اٌّغبئً اٌّزؼٍمخ ثبإلسشبد  -ثؼط ااِىس ااوبدَُّخ : )ِٕبلشخاٌذػُ اٌطالثٍ وِٓ أِضٍزه

                   اٌؼًّ ػًٍ حً اٌّشىالد ٌٍطالة...اٌخ(. -ػًٍ ِؼذي ِشرفغ اٌحصىي ُخوُف  -وُفُخ إداسح اٌىلذ - ااوبدٍَّ

 
 يصادر انرؼهى وانًزافك:  –و 
 يصادر انرؼهى:لائًح . 1

 حخغ انزئُظاانًز

 نهًمزر

 فتحً والً         -التنفٌذ الجبري 

 

  

 انًظاَذجانًزاخغ 

  . عوض هشام/د . الجبري التنفٌذ أصول ب
 

 النهضة دار ط ، ملٌجً أحمد .د _الفقه بآراء علٌه معلقا المرافعات لقانون وفقا التنفٌذ ج

 

 قرنً ال علً محمد د ، السعودي والنظام اإلسالمً الفقه فً القضائٌة التنفٌذٌة السندات د

 
اجراءات التقاضً والتنفٌذ فً الفقه االسالمً واألنظمة الوضعٌة د محمود محمد هاشم  -هـ 

م 0890جامعة الملك سعود   
-و شرح نظام التنفٌذ ، عبد العزٌز عبد الرحمن الشبرمً   

 
 المستشار القانونً خالد حسن احمد –الوسٌط فً شرح نظام التنفٌذ السعودي  -ز -

 اإلنكرزوَُحانًصادر 

 اٌّىلغ اإلٌىزشؤٍ ٌهُئخ اٌخجشا  ثّجٍظ اٌىصسا  فٍ اٌٍّّىخ اٌؼشثُخ اٌغؼىدَخ. -

 اٌّىلغ اإلٌىزشؤٍ ٌّجٍظ اٌشىسي فٍ اٌٍّّىخ اٌؼشثُخ اٌغؼىدَخ. - 

      ـ ِىالغ ِىعىػخ اأظّخ اٌغؼىدَخ. 

 ػًٍ االَىى واٌّشفىػخ ػًٍ اٌجالن ثىسداٌّحبظشاد اٌّغجٍخ  - 

        http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx   اٌغؼىدَخ   اٌّىزجخ اٌشلُّخ - 

http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx
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 ال َىجذ  يأخز

 

 انًطهىتح:انرؼهًُُح وانثحثُح  انًزافك وانردهُشاخ .2

 يرطهثاخ انًمزر انؼُاصز

 انًزافك
                     طالبا على األقل. 02 دراسٌة تستوعب قاعة ٌلزم توفٌر  - ... إٌخ( ، لبػبد اٌّحبوبحاٌذساعُخ، اٌّخزجشاد، لبػبد اٌؼشض اٌمبػبد)

 انردهُشاخ انرمُُح
 )جهبص ػشض اٌجُبٔبد، اٌغجىسح اٌزوُخ، اٌجشِجُبد(

 .عجىسح روُخ -جهبص ػشض دارب شىا  -

 .ال َىجذ - رجؼبً ٌطجُؼخ اٌزخصص() يأخز ذدهُشاخ

 

 نًمزر:اخىدج  ذمىَىس. 
  

 ُىمُطزق انر ىٌانًمًُ يداالخ انرمىَى

 غُش ِجبششح ) اعزجُبْ ( اٌطالة اادا  اٌزذسَغٍ

 ِجبشش ) اٌّزبثؼخ ( سئُظ اٌمغُ اادا  اٌزذسَغٍ

 ِجبشش ٌجٕخ االخزجبساد ثبٌجشٔبِج ِشاجؼخ اٌىسلخ االخزجبسَخ

 ِجبشش ) إٌزبئج ( أعزبر اٌّمشس رمُُُ اٌطالة فٍ اٌّمشس

ِشاجؼيييييييييخ رصيييييييييحُح اٌىسليييييييييخ 

 االخزجبسَخ

ِشاجيييغ ٔظُيييش ِيييٓ أػعيييب  هُئيييخ 

 اٌزذسَظ
 ِجبشش

ِيييذي رحصيييًُ ِخشجيييبد اٌيييزؼٍُ 

 ٌٍّمشس
 ِجبشش ) إٌزبئج ( أعزبر اٌّمشس

ِيييذي رحصيييًُ ِخشجيييبد اٌيييزؼٍُ 

 ٌٍّمشس
 غُش ِجبششح ) اعزجُبْ ( اٌطالة

 ِجبشش ٌجٕخ اٌخطػ وإٌّبهج ثبٌمغُ اٌىزبة اٌّمشس 

 ِخشجبد اٌزؼٍُ ٌٍّمشس، ِصبدس اٌزؼٍُ ... إٌخ(، فبػٍخ غشق رمُُُ اٌطالة، ِذي رحصًُ )ِضً. فبػٍُخ اٌزذسَظ يداالخ انرمىَى

 زُ رحذَذهب(َأخشي ) ،اٌّشاجغ إٌظُش اٌجشٔبِج،لُبداد  اٌزذسَظ،أػعب  هُئخ  )اٌطٍجخ، ىٌانًمًُ

 (ِجبشش وغُش ِجبشش) ُىمُانر طزق

 

 ذ. اػرًاد انرىصُف 

  ِجٍظ لغُ اأظّخ خهح االػرًاد

 3ِجٍظ اٌمغُ سلُ  رلى اندهظح

 2319َ 2/13هــ اٌّىافك  2/3/1441 ذارَخ اندهظح

 

 


