جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
دائرة االعتماد وضمان الجودة
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جامعة العلوم اإلسالمية العاملية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

.16

مخطط املادة الدراسية

اسم المادة
رقم المادة
الساعات المعتمدة (نظرية وعملية)
الساعات الفعلية (نظرية وعملية)
المتطلبات السابقة  /المتطلبات المتزامنة
اسم البرنامج
رقم البرنامج
اسم الجامعة
الكلية
القسم
مستوى المادة
العام الجامعي  /الفصل الدراسي
الدرجة العلمية للبرنامج
األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة
لغة التدريس
تاريخ استحداث مخطط المطادة الدراسطية  /تطاريخ
مراجعة مخط المادة الدراسية

دائرة االعتماد وضمان الجودة

القضاء وطرق االثبات
0201355
 3ساعات نظرية
 3ساعات
بكالوريوس
جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون
الفقه وأصوله
 2017 /2016الفصل األول
اللغة العربية

منسق المادة:

الرجاء إدراج ما يلي :رقم المكتب ،الساعات المكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني
االسم:
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مدرسو المادة:

الرجاء إدراج ما يلي :رقم المكتب ،الساعات المكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني
االسم :د .أنس محمود توفيق " العواطلي الرفاعي"
رقم المكتب 112 :ش
الساعات المكتبية :ح ث خ  ، 2 -1ث ر . 12.30 -11
رقم الهاتف0785078173 :
البريد اإللكترونيdr_anasal_awatli@ymail.com :

 .18وصف المادة:
التعريططف بالقضططاء ،أهميتططه ،مشططروعيته ،ميزاتططه ،القضططاة :عططروطهم ،مططم يعيططنهم ،أر اقهططم ،...الططدعوى:
تع ريفهططا ،مشططروعيتها ،أهميتهططا ،أصططول االسططتماى فططي الططدعوى ،اإلثبططات :معناهططا ،وسططا ل اإلثبططات الحدي ططة
والقديمة ،الحكم القضا ي ،والية المظالم ،الحسبة.

مخطط املادة الدراسية
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أهداف تدريس المادة ونتائجها:
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محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني:

دائرة االعتماد وضمان الجودة

أوالً :اثراء معلومات الطالب الفقهية والقانونية في مجال العلوم الشرعية والقضائية.
ثانياً :تعرف الطالب على أنواع المحاكم الشرعية والنظامية.
ثالثاً :تعرف الطالب بأهم ما له وما عليه في القضاء ،ومعرفته لوسائل اإلثبات القديمة والمستجدة.
رابعاً:إعداد و تهيئة وتأهيل الطلبة ليكونوا دعاة للحق قضاة المستقبل.

األسبوع
مقدمة تاريخطة عطم
القضططططططططططاء فططططططططططي
اإلسطططططططالم وقبططططططططل
اإلسالم.
التعريططف بالقضططاء
وبيطططططططان أهميتطططططططه،
ومجاالتطططططططططططططططططططططه،
ومشروعيته.
ميزات القضاء فطي
اإلسطططططططططططططططططططططططططالم،
موضططططططططططططططططوعاته،
ودرجات القضاء.
القضاة :عروطهم،
مططططططططططم يعيططططططططططنهم،
إجطططراءات التعطططيم،
والية القاضي.
أعططططوان القاضططططي،
وسلوكهم ،وعالقطة
القاضي بالدولة.

األول

ال اني

المدرس

نتاجات التعلم
المتحققة

أساليب التقييم

المراجع

د.أنس الرفاعي

نظططام القضطططاء فطططي
اإلسططططالم -د .عبططططد
الكريم يدان

=======

=======

ال الث

=======

=======

الرابع

========

========

الخامس

========

========

مسؤولية القاضطي،
انتهطططططططططاء واليطططططططططة
القاضطططططططي ،متططططط ط
تنتهي واليته.
الططدعوى :تعريفهططا،
مشططططططططططططططططروعيتها،
أهميتها ،حكمها.
أركططططان الططططدعوى،
عططروطها ،أصطططول
اإلسططططططططتماى فططططططططي
الدعوى.

السادس

السابع

========

========

========

========

ال امم
========

وسطططططا ل اإلثبطططططات:
اإلقططرار ،الشططهادة،
========
اليمطططططططططيم ،علطططططططططم
العاعر
القاضططي ،القططرا م،
القسامة ،القيافة.
دراسطططططططة بعططططططط
الوسططا ل المسططتجدة
كالبصططمة الوراثيططة الحادي عشر ========
وغيرها.
تعطططارل البينطططات،
والقواعطططططططد التطططططططي ال اني عشر ========
تحكططططططططم البينططططططططات
المتعارضة.

=========

التاسع

الحكططططم القضططططا ي:
تعريفططططه وأهميتططططه،
وعروطه.
الحكططططم القضططططا ي:
اصططططططدار الحكططططططم،
طبيعطططططططة الحكطططططططم،
نق الحكم.
تنفيططططططططططططططططط األحكام
القضطططططططططططططططططططططططططا ية
واإلعططططراى علطط ط
تنفي ها.
واليططططططة المظططططططالم،
الحسبة.

========

========
========

ال الث عشر

========

========

الرابع عشر

========

========

الخامس
عشر

========

========

السادس
عشر

========

========
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مخطط املادة الدراسية

دائرة االعتماد وضمان الجودة

النشاطات واالستراتيجيات التدريسية:

اتخ ت األسلوب اإللقا ي  ،والحوار والمناقشة ،والتحليل واالستنتاج.

تشجيع الطالب عل العمل والبحث في بطون الكتب ،واثراء فكره وبيان عطا ه وإل أيم توصل في المادة
وإل ماذا يصبو مدرس المادة.
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أساليب التقييم ومتطلبات المادة:

االختبار األول ويحدد له
االختبار ال اني ويحدد له
األعمال البح ية والواجبات العملية
االختبار النها ي ويحدد له
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%20
%20
%10
%50

السياسات المتبعة بالمادة:

التططدريس النظططري والتطبيقططات العمليططة عنططد الحاجططة ومططم ذلططق ضططرب األم لططة الفقهيططة علط السططبورة لتقريططب
األفهام للطالب.
.24

المعدات واألجهزة المطلوبة:

السبورة .

 .25المراجع:
نظام القضاء في الفقه اإلسالمي – ا.د عبد الكريم يدان ،مؤسسة الرسالة – بيروت.
.26

معلومات إضافية:

مراجع إضافية :القضاء في الفقه اإلسالمي – ا.د محمد عبد القادر أبو فارس.
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مخطط املادة الدراسية

اسم منسق المادة:

التوقيع:

مقرر لجنة الخطة:

التوقيع:

ر يس القســـم:

التوقيع:

مقرر لجنة الخطة  /الكلية:

التوقيع:

العميد:

التوقيع:

نسخة إل :
ر يس القسم
مساعد العميد لضمان الجودة
ملف المادة
دا رة االعتماد وضمان الجودة
-

دائرة االعتماد وضمان الجودة
التاريخ:

