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  انذساسٍ:انزؼشَف ثبنًمشس أ. 

 ب  سبػبد أسجىػُ 3 انًؼزًذح:انسبػبد . 1

 انًمشسَىع . 2

 --- يزطهت خبيؼخ  أ.
يزطهت 

  كهُخ
  --- أخشي √ يزطهت لسى --

 --  اخزُبسٌ √  إخجبسٌ ة.

 

 

 

     :َمذو فُه انًمشس انزٌ/ انًسزىي  انسُخ. 3

 انثبيٍ انًسزىي        

 

 :     وجذد( إٌ). انًزطهجبد انسبثمخ نهزا انًمشس 4
 ال َىخذ       

 : وجذد( )إٌانًزطهجبد انًزضايُخ يغ هزا انًمشس . 5

 ال َىجذ     

 

 

 )اخزش كم يب َُطجك(ًَظ انذساسخ . 6

 انُسجخ  ػذد انسبػبد انزذسَسُخ انذساسخ ًَظ و

 %111 45 انًسبضشاد انزمهُذَخ 1

 ------ ------ انزؼهُى انًذيح  2

 ------ ------  اإلنكزشوٍَانزؼهُى  3

 ------ ------  ثؼذػٍ انزؼهُى  4

 ------ ------ أخشي  5
 

 يغزىي انفصم انذساعٍ( )ػهً انزؼهى انفؼهُخ نهًمشس سبػبد. 7

 ػذد انسبػبد انزكشاس ×انسبػبد  سبػبد انزؼهى انُشبط و

   سبػبد االرصبل

 45 15×3 3 يحبظشاد 1

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

 ------ ------ ------ إظبفُخدسوط  3

 ------ ------ ------ ي )رزكش(أخش 4

 45 ------ ------ اإلخًبنٍ 

   سبػبد انزؼهى 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 ------ ------ اإلخًبنٍ 9

 85 ------ ------ إخًبنٍ سبػبد انزؼهى 13
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االسعززكبس، ، وَشًم رنك: خًُعغ أَشعطخ انعزؼهى، يثعم: سعبػبد نهًمشسهٍ يمذاس انىلذ انًسزثًش فٍ انُشبطبد انزٍ رسهى فٍ رسمُك يخشخبد انزؼهى * 

 إػذاد انًشبسَغ، وانىاخجبد، وانؼشوض، وانىلذ انزٌ َمضُه انًزؼهى فٍ انًكزجخ

 انزؼهًُُخ:انًمشس ويخشخبره  هذف -ة

 هًمشس:انؼبو نىصف ان. 1

يٍ خالل ، وخصبئصهًب، وانُظبو انغؼىدٌ  انمبَىٌ و انفمه، بنعًبَبد فٍ َزعًٍ دساعخ: انزؼشَف ث

دساعخ انكفبنخ وانشهٍ وحك االيزُبص وحك االخزصبص ورُبول االحكبو انًزؼهمخ ثهى يمبسَخ ثبنىظغ فٍ 

 .انمبَىٌ انىظؼٍ وانُظبو انغؼىدٌ 

 نهًمشس:انهذف انشئُس . 2

 . يؼشفخ يفهىو انعًبٌ فٍ انفمه اإلعاليٍ وانُظبو انغؼىدٌ -

عًبٌ فٍ انفمه اإلعاليٍ وانُظبو انغؼىدٌيؼشفخ انًجبدئ واألعظ انُظشَخ انؼبيخ  نه -   . 

 .اإلنًبو ثأهى أَىاع وصىس انعًبٌ فٍ انىالغ انؼًهٍ وأحكبيه -

 يؼشفخ أحكبو انكفبنخ وانشهٍ كزطجُمبد نُظشَخ انعًبٌ انشخصٍ وانؼٍُُ -

 

 نهًمشس:يخشخبد انزؼهى . 3

 يخشخبد انزؼهى نهًمشس

  سيض

انزؼهى يخشج 

  انًشرجظ نهجشَبيح

  انًؼبسف 1

 على أنواع الضمانات الشخصٌة والعٌنٌة، تعرٌف ال 1.1
 

                                      

 ط -1

 

 

االلمام  بأحكام الرهن وعقد االختصاص وحق االمتٌاز والفرق بٌن كل منها مقارنة ـ   1.2
 بأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة

 ـ 

 ط - 2

  انًهبساد 2

 س -1 تطبٌق المعرفة المكتسبة علً أحوال أخري.القدرة علً  - 2.1

 س- 3 التقنٌة الحدٌثة لوضع الحلول النظامٌة للقضاٌا المعروضة أمامهوسائل االتصال و ٌستخدم   - 2.2

  انكفبءاد 3

 د-2 . َىظف َصىص انعًبَبد رىظُفبً عهًُب  3.1

 د -3 َخزبس انحهىل انغهًُخ فٍ انمعبَب انزٍ رىاجهه. 3.2

 

  انًمشس يىضىػبدج. 

 و
 لبئًخ انًىضىػبد

 تدرس مفردات هذا المقرر وفق النظام السعودي مقارنة بأحكام الشرٌعة اإلسالمً

سبػبد 

 االرصبل

 6 مفهوم وتعريف الكفالة وخصائصها وأنواعها وطبيعتها القانونية . 1

2 
 

 أحكام إنشاء عقد الكفالة ) أركان الكفالة ( .

3 

 3 الكفالة ) العالقات الناشئة عن عقد الكفالة ( .أهم آثار عقد  3

 3 طرق انقضاء عقد الكفالة . 4
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 6 تعريف ومفهوم الرهن في الفقه اإلسالمي والقانون .انمغى انثبٍَ انشهٍ :  5

 6 أنواع الرهن وخصائصه وطبيعته القانونية . 6

7 
حررائي العقررار    آثررار؛ م ميايررا؛ م انقضررا ؛ منفررا  الرررهن الرسررمي ك أركانرره  

 .المرهون م نيع ملكية العقار المرهون

6 

8 
نفررا ؛ م أثررار؛ م انقضررا ؛. حررق  انقضررا ؛. يررة الرررهن الحيررايا  أركانرره  ماه

 .االختصاصك شروطه م نفا ؛ م آثار؛

3 

 3 .حق االختصاصك شروطه م نفا ؛ م آثار؛ 9

 6 .العامة لحقوق االمتياي. أنواع الحقوق الممتاي  األحكامحق االمتياي ك  13

 45 انًدًىع

 

 وانزمُُى:انزذسَس  د.

 ُى ُانزم وطشقيخشخبد انزؼهى نهًمشس يغ كم يٍ اسزشارُدُبد انزذسَس  سثظ . 1

 ُىُانزم طشق انزذسَس اسزشارُدُبد يخشخبد انزؼهى  شيضان

 انًؼبسف 1.0

على أنواع الضمانات الشخصٌة تعرٌف ال 1.1
 والعٌنٌة، 

 ي.
                                                                 

 ات المحاضر -

  مناقشةالحوار وال -

 االختبارات  -

                            الواجباتتقييم   -

االلمام  بأحكام الرهن وعقد االختصاص وحق ـ   1.2
والفرق بٌن كل منها مقارنة بأحكام االمتٌاز 

 الشرٌعة اإلسالمٌة
 ـ 

 ات المحاضر -

  مناقشةالحوار وال -

 االختبارات  -

                            الواجباتتقييم   -

 المهارات 2.0

2.1  
القددددرة علدددً تطبٌدددق المعرفدددة المكتسدددبة علدددً  -

 أحوال أخري.

  اتالمحاضر -

التدديريع ي ددس ايبدداليع  -
و الطددرا المبددتخيمة  ددس 

 المقارنة 

 االختبارات  -

تقييم المناقشات   -

 الشفهية 

                 

التقنٌدة الحدٌثدة لوضدع وسدائل االتصدال و ٌسدتخدم    - 2.2
 الحلول النظامٌة للقضاٌا المعروضة أمامه

  اتالمحاضر -

التيريع العم س           -
       

 االختبارات  -

تقييم  المناقشات  -
 الشفهية 

 الكفاءات 3.0

 .وانحىاسانًُبلشخ - . َىظف َصىص انعًبَبد رىظُفبً عهًُب  3.1

 انزذسَت انؼًهٍ                   -

 االختبارات  -

تقيددددددددددديم  المناقشدددددددددددات  -
 الشفهية

 َخزبس انحهىل انغهًُخ فٍ انمعبَب انزٍ رىاجهه. 3.2

 

  اتالمحاضر -

 التيريع العم س                 -

 االختبارات  -

تقييم  المناقشات  -

 الشفهية 
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 انطهجخ  رمُُى أَشطخ. 2

 ُىُانزم أَشطخ و
 رىلُذ انزمُُى

 )ثبألعجىع(
 انُسجخ 

 ُىُانزمدسخخ  إخًبنٍيٍ 

 %02 األعجىع انغبدط اخزجبس فصهٍ  أول 1

 %02 األعجىع انثبٍَ ػشش اخزجبس فصهٍ  ثبٍَ 2

 %02 أثُبء انفصم انذساعٍ وانجحثُخ انًشبسكخ  انشفهُخ 3

 %02 األعجىع انشاثغ ػشش اخزجبس َهبئٍ 4

 %022 ----- انًجًىع 5
 انخ( وسلخ ػًميششوع خًبػٍ،  ،رمذًٍَػشض  شفهٍ، ،رسشَشٌ اخزجبس)ُى ُانزم أَشطخ

 
 

 انطالثٍ:األكبدًٍَ وانذػى  اإلسشبدأَشطخ  -هـ 

 أعجىػُب.  نإلسشبد األكبدًٍَ عبػبد 6رى رحذَذ ػذد  -

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

 واإلسشبد. وانغبػبد انًكزجُخ

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

أو يٍ  األكبدًٍَ(انًششذ  -َزؼهك ثبنطبنت )يباثخ اإلنكزشوَُخ نهُظبو األكبدًٍَ خالل انجى نهطبنت يٍ

 خالل االرصبل ثبنجىال أو ػٍ غشَك انىارغبة.

رىظُح ثؼط انًغبئم انًزؼهمخ ثبإلسشبد  -ثؼط األيىس األكبدًَُخ )يُبلشخ: يٍ أيثهزهوانذػى انطالثٍ  -

انؼًم ػهً حم انًشكالد  -ػهً يؼذل يشرفغ انحصىل ُخكُف  -كُفُخ إداسح انىلذ - األكبدًٍَ

                   نهطالة...انخ(.

  وانًشافك:يصبدس انزؼهى  –و 
 انزؼهى:يصبدس لبئًخ . 1

 انًشخغ انشئُس

 نهًمشس

ط  –انكفبنخ  1ج  -انضًبٌ انشخصٍ وانؼٍُُ فٍ انفمه اإلساليٍ وانمبَىٌ: د / ثهبء انذٍَ انؼالَهٍ 

1425 - 

 انًسبَذحانًشاخغ 

رُمُر انًسزشبس  -نهذكزىس ػجذ انشصاق أزًذ انسُهىسٌ  -انىخُض فٍ انُظشَخ انؼبيخ نالنزضاو انًذخم 

 أزًذ يذزذ انًشاغٍ

ط –انكفبنخ  1ـ انضًبٌ انشخصٍ وانؼٍُُ فٍ انفمه اإلساليٍ وانمبَىٌ)د /ثهبء انذٍَ انؼالَهٍ (  ج 

و2114 1425  

 1425-انشهٍ  2اإلساليٍ وانمبَىٌ)د /ثهبء انذٍَ انؼالَهٍ (  جـ انضًبٌ انشخصٍ وانؼٍُُ فٍ انفمه 

و2114 –  

1771طجؼخ –انشُخ ػهً انخفُف –ـ انضًبٌ فٍ انفمه اإلساليٍ   . 

ج انخبيس انكفبنخ –د / ػجذ انشصاق انسُهىسٌ –ـ انىسُظ فٍ ششذ انمبَىٌ انًذٍَ انًصشٌ   . 

 سؼىدَخ )وصاسح انذاخهُخ (ـ الئسخ اإلخشاءاد انًذَُخ فٍ انًًهكخ انؼشثُخ ان

انًصبدس 

 اإلنكزشوَُخ

                                                                                     المحاضرات المسجلة على اإلٌكو والمرفوعة على البالك بور. -

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

 ال َىجذ  يأخش

 انًطهىثخ:انًشافك وانزدهُضاد . 2

 يزطهجبد انًمشس انؼُبصش

http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx


 

 
7 

 يزطهجبد انًمشس انؼُبصش

 انًشافك
 إنخ(...  ، لبػبد انًسبكبحانؼشض انذساسُخ، انًخزجشاد، لبػبد انمبػبد)

                     طالبا على األقل. 02دراسٌة تستوعب ٌلزم توفٌر قاعة  -

 انزمُُخ انزدهُضاد

 انجشيدُبد( انزكُخ،انسجىسح  انجُبَبد،ػشض  )خهبص
 عجىسح ركُخ -جهبص ػشض دارب شىا  -

 ال َىجذ - رجؼب  نطجُؼخ انزخصص() يأخش ردهُضاد

 

 نًمشس:اخىدح  رمىَىص. 
  

 ُىمُطشق انز ىٌانًمًُ يدبالد انزمىَى

 غُش يجبششح ) اعزجُبٌ ( انطالة اِداء انزذسَغٍ

 يجبشش ) انًزبثؼخ ( سئُظ انمغى اِداء انزذسَغٍ

 يجبشش نجُخ االخزجبساد ثبنجشَبيج يشاجؼخ انىسلخ االخزجبسَخ

 يجبشش ) انُزبئج ( أعزبر انًمشس فٍ انًمشسرمُُى انطالة 

 يشاجؼخ رصحُح انىسلخ االخزجبسَخ
 يٍ أػعبء هُئخ انزذسَظيشاجغ َظُش 

 ثبنجشَبيج
 يجبشش

 يجبشش ) انُزبئج ( أعزبر انًمشس يذي رحصُم يخشجبد انزؼهى نهًمشس

 غُش يجبششح ) اعزجُبٌ ( انطالة يذي رحصُم يخشجبد انزؼهى نهًمشس

 يجبشش نجُخ انخطػ وانًُبهج ثبنمغى انكزبة انًمشس 

 (غُش يجبششح ) اعزجُبٌ  انطالة انكزبة انًمشس 
 إنخ(يصبدس انزؼهى ...  نهًمشس،يخشخبد انزؼهى فبػهخ طشق رمُُى انطالة، يذي رسصُم ، فبػهُخ انزذسَس )يثم.يدبالد انزمىَى 

 رسذَذهب( زىَ) أخشي ،ُشظانًشاخغ انُ انجشَبيح،لُبداد  انزذسَس،أػضبء هُئخ  )انطهجخ، ىٌانًمًُ

 (يجبشش وغُش يجبشش)ُى مُانز طشق

 

 

 

 انزىصُف . اػزًبد ذ

 يدهس لسى األَظًخ خهخ االػزًبد

   انثبنثخ سلى اندهسخ

 و 2117/ 11/ 2هــ انًىافك  3/2/1441 ربسَخ اندهسخ

 


