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 التوقيع والختم الرسمي       القانون الخاص القسم:
 

 تعريف المساق
 Law 429  رقم ورمز المساق: التحكيم والحلول البديلة اسم المساق:

 االول الفصل الدراسي: 3 عدد الساعات المعتمدة:
 العربية لغة التدريس: متطلب اختياري  المساق: نوع

 نجاح العمري  منسق المساق: Law 420قانون اصول محاكمات مدنية   المتطلب السابق:
 

 معلومات عامة
 مدمجل⛝ ل كام الكتروني☐وجاهي☐ آلية تدريسالمساق

 وصف المساق

صورها المنازعات ونشأتها وتطورها، و يتضمن هذا المساق دراسة ماهية التحكيم والوسائل البديلة لفض 
 الوسيلة، اق علىوأنواعها، ومميزاتها وسلبياتها، والطبيعة القانونية لها، ثم الية العمل بها من خالل االتف

تخاذه وكيفية اختيار المحكمين وردهم وعزلهم، وإجراءات التحكيم، واإلجراءات التحفظية التي يمكن ا
ر حكم صة بذلك، والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، ثم إصداأثناء التحكيم والمحكمة المخت

كيفية و التحكيم وإجراءاته وكذلك الطعن بحكم التحكيم والمحكمة المختصة بذلك، وحجية إحكام التحكيم 
 تنفيذها وإشكاالت تنفيذها.

 أهداف المساق

 يلة لفضقوم عليها نظام الوسائل البدتعريف الطالب بالمبادئ األساسية والنظريات الفقهية التي يـ  1
 المنازعات وخصوصا التحكيم. 

 ية له.بيان أهم صور وأنواع التحكيم ومميزاته وسلبياته والطبيعة القانونـ أن يتعرف الطالب على  2
 .اتفاق التحكيم واألركان القانونية لهذا االتفاقـ أن يتعرف الطالب على  3
 

 التعلم للمساق نتاجات
(CLOs) 

CLO1: .ان يكون الطالب ملما بالوسائل البديلة لفض المنازعات من الناحية النظرية 

CLO2 :  استنباط الحلول المناسبة للقضايا المطروحة .قادرا على ان يكون الطالب 

CLO3 : حكيم مواطن الضعف والقوة للنصوص القانونية في الت تحليلقادرا على ان يكون الطالب

 ح الحلول المالئمة.والوسائل البديلة وطر

 

 

  PLOsالتعلم للبرنامج نتاجاتمع  CLOs التعلم للمساق نتاجات تسكين
PLO7 PLO6 PLO5 PLO4 PLO3 PLO2 PLO1  
      X CLO1 

     X  CLO2 
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    X X  CLO3 

       CLO4 

       CLO5 

       CLO6 

       CLO7 
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 يم المساقو طرق تق
  CLOsنتاجات التعلم )%( العالمة وطبيعته آلية التقويم الموعد والتاريخ نوع التقويم

 1 30 كتابي  امتحان نصفي

 األنشطة*

التفاعل في المحاضرات   (1نشاط )
 والواجبات

10 
1 

 2 10 اختبار كتابي قصير   (2نشاط )

 2    (3نشاط )

     (4نشاط )

     (5نشاط )

 3+2 50 كتابي  امتحان نهائي

 على المدرس أن يختار ثالثة أنشطة على األقل من اآلتية: امتحانات قصيرة، واجبات، مشاريع، فيديوهات، نقاشات، ...الخ.*

 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 1االسبوع 
 محاضرتين وجاهي مقدمة عامة 

 محاضرة غير متزامنة تاريخية، التعريف؛ الخصائص؛ أنواع الحول البديلة لمحة

 2االسبوع 
 محاضرتين وجاهي المفاوضات والتوفيق

 محاضرة غير متزامنة 

 3االسبوع 
 محاضرتين وجاهي الوساطة تعريفها ؛ انواعها؛ خصائصها

 محاضرة غير متزامنة 

 4االسبوع 
 وجاهيمحاضرتين  الوساطة القضائية 

 محاضرة غير متزامنة 

 5االسبوع 
 محاضرتين وجاهي الصلح 

 محاضرة غير متزامنة 

 6االسبوع 
 محاضرتين وجاهي األحكام العامة

 محاضرة غير متزامنة ماهية التحكيم،وأهميته، وتطوره التاريخي

 7االسبوع 
 محاضرتين وجاهي صور التحكيم

ألخرى ظمة اوالفرق بينة وبين األن ،التحكيم، شرط التحكيم باإلحالة شرط التحكيم، مشارطه
 الخبرة، التقييم، التوفيق، المشابهة

 محاضرة غير متزامنة

 محاضرتين وجاهي أنواع التحكيم 8االسبوع 
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 محاضرة غير متزامنة لعامااالختياري، اإلجباري، الحر، المؤسسي، الوطني، الدولي، تحكيم أشخاص القانون 

 9االسبوع 
 محاضرتين وجاهي .مميزات وسلبيات التحكيم، وتقدير نظام التحكيم

 محاضرة غير متزامنة 

 10االسبوع 
 محاضرتين وجاهي الطبيعة القانونية للتحكيم

 محاضرة غير متزامنة نظرية الطبيعة التعاقدية، نظرية الطبيعة القضائية، النظرية المختلطة

 11االسبوع 
 محاضرتين وجاهي التحكيم اتفاق

 محاضرة غير متزامنة صوره وشروط صحته وتفسيره واستقالليته

 12االسبوع 
 محاضرتين وجاهي اجراءات التحكيم

 محاضرة غير متزامنة 

 13االسبوع 
 محاضرتين وجاهي اختيار المحكمين وشروطهم وردهم وعزلهم

 محاضرة غير متزامنة 

 14االسبوع 
 محاضرتين وجاهي .القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع المعروض على التحكيم

 محاضرة غير متزامنة 

 15االسبوع 
 محاضرتين وجاهي حكم التحكيم وتنفيذه وإمكانية الطعن به

 محاضرة غير متزامنة 
  متحانات النهائيةاسبوع اإل 16االسبوع 

على النحو التالي: **طبيعة التدريس تكون  

 وجاهي. لقاء وجاهي:المساق ال 

 متزامنغير  أونشاطتفاعلي تزامني  لقاء:لكتروني كاملاالمساق ال. 

 (غير متزامنالكتروني )متزامن أوأووجاهي لقاء مدمج:المساق ال.    

 الكتاب المعتمد والمراجع
 2015 مانع -الثقافة للنشر والتوزيعدار ، التحكيم التجاري الدولي، د. فوزي محمد سامي المرجع الرئيس
 اوراق عمل، لالستاذة نجاح العمري بالوسائل البديلة لحل المنازعات.     المراجع االخرى 

 

 ***رشاداتالتعليمات واإل 

 الحضور والمواظبة
من مجموع الساعات المخصصة   %15 وال يسمح له بالتغيب عن اكثر من تشترط المواظبة للطالب

 للمساق اال بعذر قهري او مرضي يقبله عميد الكلية.

 األنشطة
 حل االنشطة وتسليمها بالوقت المحدد لذلك.
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 التسليم المتأخر للواجبات
 سبة منفي تسليمها سيحسم ن التقيد بتسليم الواجبات المعطاة في الموعد المحدد لها وفي حال التاخر

 العالمة المخصصة للواجب وبما يتناسب مع مدة التاخير.

 االمتحانات
بار النصفي سيحدد من قبل عمادة الكلية في جدول يعلن عنه اما االختبار النهائي فحسب تاالخ

   عن دائرة القبول والتسجيل/ قسم االمتحانات الجدول الذي سيصدر

 االستاللو  الغش
بالفصل المؤقت من الجامعة من فصلين الى ثالثة فصول دراسية كل طالب يقوم بالغش في  يعاقب

 االمتحان او الشروع او االشتراك فيه.
 .لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الطالب***


