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 قانون المرافعات  :مقرر توصيف

 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 وحدة ضمان الجودة 

 

Republic of Yemen 

Alandalus University 
 

Quality Assurance Unit 

 

 الشريعة والقانونقسم:  قانون المرافعات : مقرر  توصيف  اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية: 
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 قانون المرافعات  :اسم المقرر  .1

 3502451 رمز المقرر ورقمه:  .1

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

 الفصل: األول     الرابعالمستوى:  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال يوجد :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 ال يوجد :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 سبرنامج البكالوريو :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي نظام الدراسة:  .9

 محاضرات أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 جامعة األندلس :مكان تدريس المقرر  .11

 الكاندهعبدالله د/       اسم معد مواصفات المقرر:  .11

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
رجرلعاامهرالهاقرلاعاقهاقرونلنياامهاقتابهتننامهاوقناااولهاقرةاوتبهقمقلقامهلتنااايلهاقتروةابه راولهاقر ااو لهيتناول هذا اهاقررا  ه

لتشا يمهو،هلشا لتهتنايلهاقرةاو ،هاقرقينم،هليايلهذ اهاقرر  هاألسسهاقتبهيرللهعميهوهاقنااولهاقرةاوتبهل نالالهاقر او له
هلت قيتهلهنرمهلهلعزقهلهلةرونوتهل.

هلين فهذ اهاقرر  هرجرلعمهرلهاقرلاعقهاقتبهتتنمقهاوالختصوص)هاختصوصهاقر و لهاقرختمفمهفبهاققلقم(. -
اقتابهيجاوهاتاوعهاوه راولهاقر او ل،ههاإلجا اطايليسهلهذا اهاقررا  هفابهاعتاوطهاقتوقاوهرنملراويه سوسايمهاشا له -

 اق  لهلاقتنلهفيههلتنفي ه.هاصقا تسي هاققعلىهلاقت رقهفيهو،هلقكهاإلج اطايهاقتبهيجوهاتاوعهوهعنقهل يفيمه

 ق  هرلهاقروةبهلاققفول.لين فهاقتوقوهاوقةرونويهاقرةوتيمه -

ه روهيسهلهذ اهاقرر  هفبهاعتوطهرنملرويهعلهتتل هناولهاقرةوطهلاقر افنويهفبهاقيرل. -

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :نأن يكون قادرا على أيتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح 

 المعرفة والفهم
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 قانون المرافعات  :مقرر توصيف

a1- بكل ما يتعلق بقواعد النظام القضائي التي تبين األسس التي يقوم عليها النظام القضائي وأنواع  اظهار المعرفة والفهم

وواجباتهم، وأنوع القواعد التي تحدد اختصاص المحاكم وتشكيلها، وشروط تعين القضاة وترقيتهم وعزلهم وصفاتهم، 

 المحاكم المختلفة ، وأنوع القواعد التي تتعلق باإلجراءات التي يجب اتباعها أمام المحاكم.

 a2 –  المبادئ العامة في القضاء والتقاضي.توضيح. 

a3 -   القواعد الخاصة باختصاص المحاكم المختلفة. يحدد 

 المهارات الذهنية
b1 –  وصالحيتها لمباشرة واليتها القضائية على نحو صحيح، مع معرفة  يبلور قواعد االختصاص القضائي للمحاكم

  نصيب كل طبقة من طبقات المحاكم، ومعرفة قواعد االختصاص النوعي والختصاص المحلي ومدى تعلقهما بالنظام العام.

b2 –  القانون اليمني وفي الفقه اإلسالمي والنظريات الفقهية الحديثة يقارن بين تعريف الدعوى وشروطها وتقسيماتها في

 .في موضوعات الدعوى بأنواعها

 المهارات العملية المهنية
c1 - استطاعته تقديم الطلبات والدفوع في مختلف القضايا التي تعرض أمامه  يستخدم ما تم اخذه في هذا المقرر في. 

c2 – افعات التي يواجهها المواطن في المحاكم اليمنية.يقدم حلوال لألوراق المختلفة للمر. 

c3- قانون المرافعات يكتب تقرير من أهم الفوائد المستفادة من دراسة ومعرفة م. 

 المهارات العامة
d1-  .يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات الجماعية 

d2 –  الدعوى والبيانات التي تحتوى عليهاتحرير  أسلوبيقدم االستشارات القانونية في. 

d3-  يطور قدراته الذاتية ومعلوماته القانونية في مختلف قانون المرافعات، ويستخدم المراجع الشرعية وكتب النظريات

 الفقهية والقانونية المعاصرة.

 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

  :التدريس والتقويم مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةمواءمة أوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1-  اظهار المعرفة والفهم بكل ما

يتعلق بقواعد النظام القضائي التي تبين 

األسس التي يقوم عليها النظام القضائي 

وأنواع المحاكم وتشكيلها، وشروط 

تعين القضاة وترقيتهم وعزلهم 

وصفاتهم، وواجباتهم، وأنوع القواعد 

التي تحدد اختصاص المحاكم المختلفة 

ق ، وأنوع القواعد التي تتعل

باإلجراءات التي يجب اتباعها أمام 

 المحاكم.

 المحاضرات

الحوار والمناقشة والتكليفات 

 الجماعية ،والفردية.

 وحل المشكالت. 

 العرض المرئي وعروض الشرائح

 .والمشاركة الجماعية

 تمثيل الدوار

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية

 التقارير

 التقييم الصفي

 .تقيم التكليفات

 a2 –  توضيح المبادئ العامة في

 القضاء والتقاضي.

a3 -   يحدد  القواعد الخاصة

 باختصاص المحاكم المختلفة.

 

 التدريس والتقويم:                                                      مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية خامسا:
 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس المقرر/ المهارات الذهنية  مخرجات

b1 –   يبلور قواعد االختصاص

القضائي للمحاكم وصالحيتها لمباشرة 

واليتها القضائية على نحو صحيح، مع 

معرفة نصيب كل طبقة من طبقات 

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية
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 قانون المرافعات  :مقرر توصيف

المحاكم، ومعرفة قواعد االختصاص 

النوعي والختصاص المحلي ومدى 

 تعلقهما بالنظام العام. 

 .قاعة المكتبة التطبيق العملي في

 .التعليم التعاوني

 .العصف الذهني

 .حل المشكالت

 تقيم األداء

 تقيم التدريب

b2 –  يقارن بين تعريف الدعوى

وشروطها وتقسيماتها في القانون 

اليمني وفي الفقه اإلسالمي والنظريات 

الفقهية الحديثة في موضوعات الدعوى 

 بأنواعها.

 

 :التدريس والتقويم باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( :سادسا
 استراتيجية التقويم التدريساستراتيجية  مخرجات المقرر 

c1 -  يستخدم ما تم اخذه في هذا

المقرر في  استطاعته تقديم الطلبات 

والدفوع في مختلف القضايا التي 

 تعرض أمامه.

التكليفات الجماعية والفردية، 
 مجموعات النقاش.

 التعلم الذاتي.
 التعلم التعاوني.
 حل المشكالت

 اختبارات تحريرية وشفهية.
 القصيرة. األسئلة

 تقيم التكليفات. 
 .مالحظة األداء

 
c2 –  يقدم حلوال لألوراق المختلفة

للمرافعات التي يواجهها المواطن في 

 المحاكم اليمنية..

c3-  يكتب تقرير من أهم الفوائد

المستفادة من دراسة ومعرفة م قانون 

 المرافعات.

                                                            :التدريس والتقويم ةالعامة( باستراتيجيمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات : سابعا 
المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

d1-   يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة

ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات 

 الجماعية.

 التعليم الذاتي، التعلم التعاوني
 تمثيل األدوار.

 والمشاريع والتكليفات. 
 والمناقشة. 

 وأسلوب دراسة الحالة.

 شفهية وتحريرية. اختبارات
 المالحظة.

 تقيم التقارير والتكاليف والواجبات.
 واألسئلة القصيرة. 
 

d2 –  يقدم االستشارات القانونية في

أسلوب تحرير الدعوى والبيانات التي 

 تحتوى عليها.

d3-  يطور قدراته الذاتية ومعلوماته

القانونية في مختلف قانون 

المرافعات، ويستخدم المراجع 

الشرعية وكتب النظريات الفقهية 

 والقانونية المعاصرة.
 

 

موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم : ثامنا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

الر

 قم
 المواضيع التفصيلية موضوعات المقرروحدات/ 

عدد 

 األسابيع

الساعا

ت 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

تعلم 

 المقرر
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 قانون المرافعات  :مقرر توصيف

1 

 النظام القضائي
 3 2 اختبارات القضاة وصفاتهم وواجباتهم.

a1,b1,c

1,c2, 

d1,d2, 

1 

المبادئ العامة في القضاء 
 المبادئ العامة بالتنظيم القضائي. - والتقاضي

 المبادئ المتعلقة بالتقاضي أمام المحاكم.  -
1 6 

a2,a3,b

1,b2,c2

,c3,d1,

d2 

3 

االختصاص بحسب موضوع الدعوى  - قواعد االختصاص

 وقيمتها.

 االختصاص القيمي والمحلي. -

 تعلق االختصاص بالنظام العام. -

3 9 

a2,a3,b

1,b2,c2

,c3,d1,

d2 

4 

 نظرية الدعوى.

 3 2 تعريفها ، وخصائصها، وعناصرها.  

A2,b1,

b2,c2,c

3,d1,d2 

5 

الدعوى، شروطها، 

 شروط قبول الدعوى. وتقسيماتها، واستعماالتها.

 تقسيمات الدعوى واستعماالتها.
2 6 

a1,a2,a

3,b2,c1

,c2,d1,

d2,d3 

6 

إجراءات ومواعيد 

 المرافعات.
 فعات ومواعيدها.ااجراءات المر -

 جزاء مخالفة اإلجراءات والمواعيد. -

الدعوى وعوارض  كيفية نظر -

 الخصومة.

3 9 

a1,a2,a

13,b,b2

,c1,c2,

d1,d2,d

3 

7 

 األحكام وطرق الطعن فيها.

 تقسيم األحكام وقواعد إصدارها. -

 التقاضي بالعريضة في األحكام. -
2 6 

a1,a2,a

3,b2,c1

,c2,d1,

d2,d3 

 41 14 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 المحاضرة -1

 الحوار والمناقشة. -2

 مجموعات النقاش. -3

 التكليفات الفردية والجماعية. -4

 حل المشكالت، العصف الذهني، والتعلم الذاتي، لعب األدوار، دراسة الحالة. -5

 التدريبات العملية. -6

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

 4 الخامس a1,b2,c1,d1,d2الربط بين  عن تقديم دراسة  1



 

6 

 

 قانون المرافعات  :مقرر توصيف

ضمانات وحقوق القضاة 

واحترامها من قبل الدولة في 

 اليمن.

تقديم دراسة عن قيام القاضي  2

بواجباته الدينية دون المساس 

  بحوق المواطنة.

a1,a2,b1,c1,c2,d1.d2 3 العاشر 

دور  تقديم دراسة عن  3

المؤسسات القضائية في 

الحفاظ على تحقيق وحماية 

  العدالة في المجتمع.

a1,a2,a3,b2,c1,c2,d1,d2,d3 3 الثالث عشر 

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

  يم النهائيوالتق

 المخرجات التي يحققها

1 
طوال  واجبات ال

 الترم
5 5% 

a1,a2,b1.b2.c1.c2,d1,d2 

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %5 5 4 اختبار أول 2

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %10 10 7 اختبار منتصف الفصل 3

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %5 5 10  اختبار ثالث 4

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %60 60 16 االختبار النهائي 5

 
طوال   الحضور والمشاركة

 الترم
20 20% 

 

 :تعلملمصادر ا: الحادي عشر
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 .م، مكتبة الصادق للطباعة والنشر، صنعاء1021، 1إبراهيم محمد الشرفي، شرح قانون المرافعات، ط -2

 

 المساعدةالمراجع 

 م.2996، منشأة المعارف االسكندرية، 1المدنية والتجارية، طد/ احمد أبو الوفاء، المرافعات  -2

 م.2997الوسيط في شرح قانو المرافعات المدنية والتجارية، دار النهظة العربية، د/ احمد سيد صاوي،  -1

 

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 

 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

   والغياب:حضور ال   .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %52اذا تغيب الطالب 

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .1

 حضوره المتأخر اكثر من مرة. يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر
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 قانون المرافعات  :مقرر توصيف

 كما في الالئحة. ضوابط االختبارات واالمتحانات   .3

يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4
 الوقت المحدد.

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد. :الغش   .5

 يفصل سنه من الدراسة. :نتحالاال  .6
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 قانون المرافعات  :مقرر توصيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قانون المرافعات طة مقرر:خ
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 قانون المرافعات  :مقرر توصيف

 
 

I. قانون المرافعات :معلومات عن مدرس المقرر 

عبدالله سعيد الكاندهد؟  / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية  االسم 

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني       
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 قانون المرافعات :اسم المقرر  .1

 3502451 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 ، الفصل األولالرابعالمستوى  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال يوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال يوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 بكاريوس :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 الجامعة مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

ذا اهاقررا  هرجرلعاامهرالهاقرلاعاقهاقرونلنياامهاقتابهتننامهاوقناااولهاقرةاوتبهقمقلقامهلتنااايلهاقتروةابه راولهاقر ااو لههيتناول 
اقرقينم،هليايلهذ اهاقرر  هاألسسهاقتبهيرللهعميهوهاقنااولهاقرةاوتبهل نالالهاقر او لهلتشا يمهو،هلشا لتهتنايلهاقرةاو ،ه

هلت قيتهلهنرمهلهلعزقهلهلةرونوتهل.
هلين فهذ اهاقرر  هرجرلعمهرلهاقرلاعقهاقتبهتتنمقهاوالختصوص)هاختصوصهاقر و لهاقرختمفمهفبهاققلقم(. -
ليسهلهذا اهاقررا  هفابهاعتاوطهاقتوقاوهرنملراويه سوسايمهاشا لهاإلجا اطايهاقتابهيجاوهاتاوعهاوه راولهاقر او ل،ه -

 صقا هاق  لهلاقتنلهفيههلتنفي ه.ل يفيمهتسي هاققعلىهلاقت رقهفيهو،هلقكهاإلج اطايهاقتبهيجوهاتاوعهوهعنقها

 لين فهاقتوقوهاوقةرونويهاقرةوتيمهق  هرلهاقروةبهلاققفول. -

  روهيسهلهذ اهاقرر  هفبهاعتوطهرنملرويهعلهتتل هناولهاقرةوطهلاقر افنويهفبهاقيرل. -

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 :نأن يكون قادرا على أيتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح 

 المعرفة والفهم
a1-  اظهار المعرفة والفهم بكل ما يتعلق بقواعد النظام القضائي التي تبين األسس التي يقوم عليها النظام القضائي وأنواع

المحاكم وتشكيلها، وشروط تعين القضاة وترقيتهم وعزلهم وصفاتهم، وواجباتهم، وأنوع القواعد التي تحدد اختصاص 

 نوع القواعد التي تتعلق باإلجراءات التي يجب اتباعها أمام المحاكم.المحاكم المختلفة ، وأ

 a2 – ..توضيح المبادئ العامة في القضاء والتقاضي 

a3 -   القواعد الخاصة باختصاص المحاكم المختلفة. يحدد 
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 المهارات الذهنية
b1 –  قواعد االختصاص القضائي للمحاكم وصالحيتها لمباشرة واليتها القضائية على نحو صحيح، مع معرفة  يبلور

 نصيب كل طبقة من طبقات المحاكم، ومعرفة قواعد االختصاص النوعي والختصاص المحلي ومدى تعلقهما بالنظام العام. 

b2 – مني وفي الفقه اإلسالمي والنظريات الفقهية الحديثة يقارن بين تعريف الدعوى وشروطها وتقسيماتها في القانون الي

 .في موضوعات الدعوى بأنواعها

 المهارات العملية المهنية
c1 - استطاعته تقديم الطلبات والدفوع في مختلف القضايا التي تعرض أمامه  يستخدم ما تم اخذه في هذا المقرر في. 

c2 –  يواجهها المواطن في المحاكم اليمنية.يقدم حلوال لألوراق المختلفة للمرافعات التي. 

c3- .يكتب تقرير من أهم الفوائد المستفادة من دراسة ومعرفة م قانون المرافعات 

 المهارات العامة
d1-  .يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات الجماعية 

d2 – والبيانات التي تحتوى عليها يقدم االستشارات القانونية في أسلوب تحرير الدعوى. 

d3-  يطور قدراته الذاتية ومعلوماته القانونية في مختلف قانون المرافعات، ويستخدم المراجع الشرعية وكتب النظريات

 الفقهية والقانونية المعاصرة.

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري
األسابيععدد  المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر الرقم ةالساعات الفعلي   

 3 2 اختبارات القضاة وصفاتهم وواجباتهم. النظام القضائي 1

1 
المبادئ العامة في القضاء 

 والتقاضي

 المبادئ العامة بالتنظيم القضائي. -

المبادئ المتعلقة بالتقاضي أمام  -
 المحاكم.

1 6 

3 

االختصاص بحسب  - قواعد االختصاص

موضوع الدعوى 

 وقيمتها.

االختصاص القيمي  -

 والمحلي.

تعلق االختصاص بالنظام  -

 العام.

3 9 

4 
 نظرية الدعوى.

 

تعريفها ، وخصائصها، 

 وعناصرها.
2 3 

5 
الدعوى، شروطها، وتقسيماتها، 

 واستعماالتها.

 شروط قبول الدعوى.

 تقسيمات الدعوى واستعماالتها.
2 6 

6 

فعات ااجراءات المر - إجراءات ومواعيد المرافعات.

 ومواعيدها.

جزاء مخالفة اإلجراءات  -

 والمواعيد.

كيفية نظر الدعوى  -

 وعوارض الخصومة.

3 9 

7 

تقسيم األحكام وقواعد  - األحكام وطرق الطعن فيها.

 إصدارها.

التقاضي بالعريضة في  -

 األحكام.

2 6 

 41 24 إجمالي األسابيع والساعات
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VI. استراتيجية التدريس 

 المحاضرة -2

 والمناقشة.الحوار  -1

 مجموعات النقاش. -1

 التكليفات الفردية والجماعية. -3

 حل المشكالت، العصف الذهني، والتعلم الذاتي، لعب األدوار، دراسة الحالة. -4

 التدريبات العملية. -5

 
 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم
الربط بين  تقديم دراسة  عن 1

ضمانات وحقوق القضاة واحترامها 

 من قبل الدولة في اليمن.

 a1,b2,c1,d1,d2 الخامس

تقديم دراسة عن قيام القاضي  2

بواجباته الدينية دون المساس بحوق 

 المواطنة. 

 a1,a2,b1,c1,c2,d1.d2 العاشر

دور المؤسسات  تقديم دراسة عن  3

القضائية في الحفاظ على تحقيق 

 وحماية العدالة في المجتمع. 

 a1,a2,a3,b2,c1,c2,d1,d2,d3 الثالث عشر

 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

الترم طوال الواجبات 1  20 20% 

 %5 5 4 اختبار أول 2

 %20 20 7 اختبار منتصف الفصل 3

 %5 5 20 اختبار ثالث 4

 %10 10 طوال الترم الحضور 5

 %60 60 26 االختبار النهائي 6

 %111 100 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة: .1

 م، مكتبة الصادق للطباعة والنشر، 2112، 2محمد الشرفي، شرح قانون المرافعات، ط إبراهيم
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 صنعاء.

 

 المراجع المساعدة: .1

 م.2996، منشأة المعارف االسكندرية، 1د/ احمد أبو الوفاء، المرافعات المدنية والتجارية، ط -2
 م.2997د/ احمد سيد صاوي، الوسيط في شرح قانو المرافعات المدنية والتجارية، دار النهظة العربية،  -1

 

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

   :الحضور والغياب   .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %15اذا تغيب الطالب   .5

 .النهائي

   :الحضور المتأخر  .3

 .يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة  .4

 .ضوابط االختبارات واالمتحانات:كما في الالئحة   .2

التكليفات / المهام والمشاريع:   يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت   .6

 .المحدد

 توقيعه:                              عبدالله الكاندهاسم معد مواصفات المقرر: د/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


