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 الشريعة والقانونقسم:  القانون الدولي الخاص  : مقرر  توصيف الآداب والعلوم الإنسانية   كلية:
 

  

 : العامة عن المقرر علوماتأوال: الم

 الدولي الخاصقانون ال :اسم المقرر  .1

 3502265 رمز المقرر ورقمه:  .1

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

2 -- -- -- 2 

 الثاني المستوى الثاني  الفصل المستوى والفصل الدراسي:  .4

 توجدال  :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 ال توجد :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 بكالوريوس شريعة وقانون  :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 الثاني لغة تدريس المقرر:  .8

 العربية  نظام الدراسة:  .9

 انتظام  أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 منتظم :مكان تدريس المقرر  .11

 محمد المحبشيد/       المقرر:اسم معد مواصفات   .11

13.  
  تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:

 
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
برردءا مررن تعريررف القررانون يعررره اررلا ال قرررر ماررع ال ومرروقات ال لع قررة لرري القررانون الرردولي الخرراص  

الردولي الخراص  الدولي الخاص وتطبيقاته  ومفهرو  العقارات القانونيرة  والصريالة الفنيرة لقواقرد القرانون 

ومومرروقات القررانون الرردولي الخرراص  وتطررور القررانون الرردولي الخرراص  ومررلا الن ريررة العامررة للنررازع 

القوانين  م شامل تنرازع القروانين وموانرن انلفراء تطبيرا القرانون تعريرف االلصراص القارا ي ومرواب  

ير  ومرواب  وبروت الوايرة تحديده  واللصراص ال حرامع الي نيرة بال نازقرات اات الطرابن الردولي  مرن  

للقااء الي ني ومواب  انلفاء الواية  واآلوار الدولية لأل كا  والسندات امجنبية  من  ي  تنفيرل ام كرا  

 والسندات امجنبية  و جية ام كا  امجنبية.



 

 

 

 مقرر القانون الدولي الخاص  توصيف

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :يلوان من الطالب قند ام ال ال قرر بنجاح ان يكون اادرا قلى ان

 المعرفة والفهم:

a1 - .ي هر ال عرلة ال لع قة بال بادئ العامة والن ريات امساسية لي القانون الدولي الخاص 

a2-  .يومح بلع ا مااية االلصاص القاا ي الدولي 

 المهارات الذهنية: 
b1 -  الي ني.ي يز بين ال سا ل اللي تدلل لي واية القااء الي ني  واللي تنلفي ليها واية القااء 

b2 -  .يقارن بين أتنازع االلصاص القاا ي وتنازع القوانين 

 المهارات العملية الذهنية: 
c1 - .يطبا مواب  اواقد تنازع االلصاص القااء الدولي قلى الواا ن والقاايا ال عرومة قليه 

c2- .يبين اإلجراءات القانونية اواقد وتنفيل ام كا  والسندات امجنبية 

 العامة:  المهارات

d1 - .يع ل بروح الفريا الوا د لي قند إصدار ااسلشارات القانونية  لي مجال القانون الدولي الخاص  

d2   يستخدم الحاسب اآللي بمهارة عالية في البحث عن المستجدات الحديثة في مجال القانون الدولي الخاص، ومجال
 التحكيم الدولي الخاص.

 

 التدريس والتقويم التعلم باستراتيجياتمواءمة مخرجات رابعا: 

  :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةأوال: 
 

 ( بإستراتيجية التدريس والتقويم : المعرفة والفهم مخرجات تعلم  المقرر )أوالً: ربط 

 المعرفة والفهممخرجات المقرر/  استراتيجية التدريس استراتيجية التقويم

 االلبارات

 اللحريرية النصفية. 

  االلبارات اللحريرية القصيرة.

 االلبارات اللحريرية النها ية .

 تقييع العروه .

تقييع مشارمة الطلبة لي الحوار 

 وال نااشة .

 محامرات.

 الحوار وال نااشة .

 قروه تقدي ية.

 

1- a1   يظهر المعرفة المتعمقة بالمبادئ
والنظريات األساسية في القانون العامة 

 الدولي الخاص.

1- a2     يوضح بتعمق ماهية
 االختصاص القضائي الدولي.

 مخرجات تعلم  المقرر )المهارات الذهنية ( بإستراتيجية التدريس والتقويم : ربطثانيا : 

 المهارات الذهنيةمخرجات المقرر /  التدريساستراتيجية  استراتيجية التقويم

 تحريرية. تاللبارا

تقييع مشارمة الطلبة لي الحوار 

 وال نااشة .

تقييع تقارير الطلبة لي  ل 

 ال شكقت .

 ال حامرة.

  ل ال شكقت .

 الحوار وال نااشة .

 العصف اللاني.

1- b1     يميز بين المسائل التي
تدخل في والية القضاء اليمني، والتي 

 تنتفي فيها والية القضاء اليمني.

1- b2    يقارن بين أتنازع
 االختصاص القضائي وتنازع القوانين.

 المهارات المهنية والعملية  ( بإستراتيجية التدريس والتقويم : مخرجات تعلم  المقرر ) ثالثا : ربط

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية استراتيجية التدريس استراتيجية التقويم

يطبق ضوابط قواعد     c1 .1 محامرة. القراءة اللطبيقية.



 

 

 

 مقرر القانون الدولي الخاص  توصيف

 شفهية.اللبارات 

 تقييع امداء .

 مق  ة امداء.

 اللبارات تحريرية.

  ل مشكقت وااعية. 

 اللعليع اللعاوني.

 اللعلع اللاتي.

 الطريقة ااسلنباطية.

تنازع االختصاص القضاء 
الدولي على الوقائع والقضايا 

 المعروضة عليه.

1-     c2      القانونية يبين اإلجراءات
 قواعد وتنفيذ األحكام والسندات األجنبية.

 : موائمة مخرجات تعلم  المقرر )المهارات العامة( بإستراتيجية التدريس والتقويم : رابعاً 

 مخرجات المقرر/ المهارات العامة استراتيجية التدريس استراتيجية التقويم

 تقييع بح .

 نقد تقرير.

 تقييع قره.

 محامرة.

 ق لية.تطبيقات 

 س نارات.

1- d1     يعمل بروح الفريق الواحد
في عند إصدار االستشارات القانونية، 

 في مجال القانون الدولي الخاص.

1- 2d   يستخدم الحاسب اآللي
بمهارة عالية في البحث عن 

المستجدات الحديثة في مجال 
القانون الدولي الخاص، ومجال 

 التحكيم الدولي الخاص.

I.  مواضيع المقرر الرئيسية  والفرعية  ) النظري والعملي (  وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر  مع تحديد كتابة

 الساعات المعتمدة : 
 

 

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:

 المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 

 األسابيع

الساعات 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

تعلم 

 المقرر

1 
اإلطار العام للقانون الدولي 

 الخاص 

 تعريف القانون الدولي الخاص

 موضوعات القانون الدولي الخاص

 تطور القانون الدولي الخاص

1 6 a1- a2 

 مشاكل تنازع القوانين 2

 مشكلة التكييف

 مشكلة اإلحالة

 مشكلة اإلسناد

1 6 a1- a2  

 موانع تطبيق القانون األجنبي 3
 النظام العام

 الغش نحو القانون
1 6 a1- a2 

4 
االختصاص القضائي مبادئ 

 الدولي
 a1- a2 6 1 تعريف االختصاص القضائي الدولي

b1- b2 



 

 

 

 مقرر القانون الدولي الخاص  توصيف

 اختصاص المحاكم اليمنية 5
 ضوابط ثبوت الوالية للقضاء اليمني

 ضوابط انتفاء الوالية
1 6 a1- a2 

b1- b2 

6 

تنفيذ األحكام والسندات 

األجنبية، وحجية األحكام 

 األجنبية.

 ماهية الحكم األجنبي

 اإلجراءات القضائية لألمر بالتنفيذ

 تنفيذ األحكام المستعجلة

1 6 

   a1- 

a2  - 

b1- b2 

- c1- 

c2 

 حجية األحكام األجنبية  7

 الحكم األجنبي وحجية األمر المقضي فيه

 الحكم األجنبي وقوته الثبوتية

 حجية الحكم األجنبي كواقعة ثبوتية

1 6 
a1- a2- 

b1- b2 

c1- c2- 

d1- d2 

  24 14 إجمالي الساعات

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

ال نااشة والعصف اللاني: يلع قره ال وموع قن طريا مشكلة يلع منااشلها  .2

من الطقب إليجاد الحلول الفقهية والقانونية لها وع يلع ألل آراء الطقب قن 

 طريا العصف اللاني.

 بعد سبا منااشله. : يلع ليها قره ال وموع بطريقة قل يةال حامرة .1

تكليف الطقب باللحاير والعره: لي نهاية ال حامرة يلع طرح موموع  .3

 ال حامرة اللالية لل نااشة من تكليف بعض الطلبة باللحاير والعره.

 

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

مجال الفقه االطالع على كتاب من كتب التراث في  1

اإلسالمي، والبحث فيه عن مفردات في مجال 

القانون الدولي الخاص واالختصاص القضائي 

 الدولي.

a1  a2 1 1 

القيام بعرض وتحليل نصوص قانونية مقارنة في  2

مجال القانون الدولي الخاص واالختصاص القضائي 

 الدولي.

b2 6 3 

األحكام عمل محاكمة تمثيلية لدعوى في مجال تنفيذ  3

 األجنبية وتوضيح إجراءات السير فيها حتى تمامها .
c1 c2 8 1 

قيام الطالب بعمل جماعي في البحث عن مواقع  4

ومراجع الكترونية في مجال القانون الدولي الخاص 

 واالختصاص القضائي الدولي

d1 d2 11 3 



 

 

 

 مقرر القانون الدولي الخاص  توصيف

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

الدرجة إلى نسبة 

يم ودرجة  التق

  النهائي

 المخرجات التي يحققها

 %11 11 1 الواجبات  1
 c1  c2  

  d1 d2 

 %5 5 4 اختبار أول    أو كويزات  2
a1  a2 

 

 %11 11 7 اإلختبار النصفي 3
 a1  a2 

 b1 b2 

 c1 c2 %5 5 9 اختبار ثالث 4

5 

 a1 %61 61 16 االختبار النهائي

b1 

c2 

 

  %111 111  المجموع 

 :تعلملمصادر ا: الحادي عشر
 

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
د محمد المؤيد: القانون الدولي الخاص، تنازع االختصاص القضائي، إصدارات جامعة صنعاء، مؤسسة 

 م.1115الميثاق للطباعة والنشر، 

 المساعدةالمراجع 

الدولي الخاص، أساليب فض المنازعات المدنية والتجارية د مصطفى األصبحي: القانون  .1

 الخاصة الدولية.

القانون الدولي الخاص )تنازع القوانين وتنازع االختصاص القضائي الدولي وتنفيذ األحكام  .1

 األجنبي(

 م.1115دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع   غالب علي الداووي .3

 م 1111تنازع االختصاص القضائي الدولي، د. هشام علي صادق،  .4

 وإنترنت:    )إن وجدت( إلكترونيةمواد 

 موقع المكتبة الشاملة.

 موقع جامع الفقه اإلسالمي.

 موقع البوابة القانونية.
 

 

 

 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.

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%DB%C7%E1%C8%20%DA%E1%ED%20%C7%E1%CF%C7%E6%E6%ED


 

 

 

 مقرر القانون الدولي الخاص  توصيف

 الحضور المتأخر:    .1

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

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

 كما في الالئحة.

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.

 :الغش   .5

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

  :نتحالاال  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى   .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مقرر القانون الدولي الخاص  توصيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 القانون الدولي الخاصلطة مقرر: 
 



 

 

 

 مقرر القانون الدولي الخاص  توصيف

 االسم  / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني       
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 القانون الدولي الخاص :اسم المقرر  .1

 3502265 ورقمه:رمز المقرر   .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

2 -- -- -- 2 

 المستوى الثاني، الفصل الثاني المستوى والفصل الدراسي:  .4

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

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

  :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 اللغة العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 الحرم الجامعي مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

يعره ارلا ال قررر مارع ال ومروقات ال لع قرة لري القرانون الردولي الخراص  بردءا مرن تعريرف القرانون 

وتطبيقاته  ومفهو  العقاات القانونيرة  والصريالة الفنيرة لقواقرد القرانون الردولي الخراص  الدولي الخاص 

ومومرروقات القررانون الرردولي الخرراص  وتطررور القررانون الرردولي الخرراص  ومررلا الن ريررة العامررة للنررازع 

ب  القوانين  م شامل تنازع القوانين وموانرن انلفراء تطبيرا القرانون تعريرف االلصراص القارا ي ومروا

تحديده  واللصاص ال حامع الي نية بال نازقرات اات الطرابن الردولي  مرن  ير  ومرواب  وبروت الوايرة 

للقااء الي ني ومواب  انلفاء الواية  واآلوار الدولية لأل كا  والسندات امجنبية  من  ي  تنفيل ام كا  

 والسندات امجنبية  و جية ام كا  امجنبية.

 
IV.  المقصودة للمقرر:مخرجات التعلم 

 

 :يلوان من الطالب قند ام ال ال قرر بنجاح ان يكون اادرا قلى ان

 المعرفة والفهم:

a1 - .ي هر ال عرلة ال لع قة بال بادئ العامة والن ريات امساسية لي القانون الدولي الخاص 

a2-  .يومح بلع ا مااية االلصاص القاا ي الدولي 

 المهارات الذهنية: 



 

 

 

 مقرر القانون الدولي الخاص  توصيف

b1 - .ي يز بين ال سا ل اللي تدلل لي واية القااء الي ني  واللي تنلفي ليها واية القااء الي ني 

b2 -  .يقارن بين أتنازع االلصاص القاا ي وتنازع القوانين 

 المهارات العملية الذهنية: 
c1 - يه.يطبا مواب  اواقد تنازع االلصاص القااء الدولي قلى الواا ن والقاايا ال عرومة قل 

c2- .يبين اإلجراءات القانونية اواقد وتنفيل ام كا  والسندات امجنبية 

 المهارات العامة: 

d1 - .يع ل بروح الفريا الوا د لي قند إصدار ااسلشارات القانونية  لي مجال القانون الدولي الخاص  

d2   مجال القانون الدولي الخاص  ومجال يسلخد  الحاسب اآللي ب هارة قالية لي البح  قن ال سلجدات الحديثة لي

 اللحكيع الدولي الخاص.

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

1 
وحدات / موضوعات 

 المقرر
 المواضيع التفصيلية

عدد 

 االسابيع

الساعات 

 الفعلية

2 
اإلطار العام للقانون 

 الدولي الخاص 

 تعريف القانون الدولي الخاص

 موضوعات القانون الدولي الخاص

 تطور القانون الدولي الخاص

1 6 

 مشاكل تنازع القوانين 3

 مشكلة التكييف

 مشكلة اإلحالة

 مشكلة اإلسناد

1 6 

4 
موانع تطبيق القانون 

 األجنبي

 النظام العام

 الغش نحو القانون
1 6 

5 
مبادئ االختصاص 

 القضائي الدولي
 6 1 تعريف االختصاص القضائي الدولي

6 
اختصاص المحاكم 

 اليمنية

 ضوابط ثبوت الوالية للقضاء اليمني

 ضوابط انتفاء الوالية
1 6 

7 
تنفيذ األحكام والسندات 

األجنبية، وحجية األحكام 

 األجنبية.

 ماهية الحكم األجنبي

 اإلجراءات القضائية لألمر بالتنفيذ

 تنفيذ األحكام المستعجلة

1 6 

 42 14 عدد األسابيع والساعات 

 
 

VI.  التدريساستراتيجية 

ال نااشة والعصف اللاني: يلع قره ال وموع قن طريا مشكلة يلع  .2

منااشلها من الطقب إليجاد الحلول الفقهية والقانونية لها وع يلع ألل آراء 

 الطقب قن طريا العصف اللاني.

 ال حامرة: يلع ليها قره ال وموع بطريقة قل ية بعد سبا منااشله. .1

والعره: لي نهاية ال حامرة يلع طرح موموع تكليف الطقب باللحاير  .3

 ال حامرة اللالية لل نااشة من تكليف بعض الطلبة باللحاير والعره.
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VII. :التكليفات / المهام 

 الدرجة األسبوع التكليف/النشاط الرقم

االطالع على كتاب من كتب التراث في مجال الفقه  1

القانون اإلسالمي، والبحث فيه عن مفردات في مجال 

 الدولي الخاص واالختصاص القضائي الدولي.

1 1 

القيام بعرض وتحليل نصوص قانونية مقارنة في مجال  2

 القانون الدولي الخاص واالختصاص القضائي الدولي.
6 3 

عمل محاكمة تمثيلية لدعوى في مجال تنفيذ األحكام  3

 األجنبية وتوضيح إجراءات السير فيها حتى تمامها .
8 1 

قيام الطالب بعمل جماعي في البحث عن مواقع ومراجع  4

الكترونية في مجال القانون الدولي الخاص واالختصاص 

 القضائي الدولي

11 3 

    
 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  اللقويع النها ي(

 %11 11 1 الواجبات   .1

 %5 5 4 اختبار أول    أو كويزات   .2

 %11 11 7 االختبار النصفي  .3

 %5 5 9 اختبار ثالث  .4

 %61 61 16 االختبار النهائي  .5

   المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة:

  صنعاء، مؤسسة الميثاق د محمد المؤيد: القانون الدولي الخاص، تنازع االختصاص القضائي، إصدارات جامعة
 م.2005للطباعة والنشر، 

 المراجع المساعدة:

د مصطفى األصبحي: القانون الدولي الخاص، أساليب فض المنازعات المدنية والتجارية الخاصة  .1

 الدولية.

 القانون الدولي الخاص )تنازع القوانين وتنازع االختصاص القضائي الدولي وتنفيذ األحكام األجنبي( .2

 م.2005دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع   غالب علي الداووي .3

 م 2002تنازع االختصاص القضائي الدولي، د. هشام علي صادق،  .4

 )إن وجدت(    إلكترونية وإنترنت:مواد 

 .موقع المكتبة الشاملة 

 .موقع جامع الفقه اإلسالمي 

 .موقع البوابة القانونية 

 

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%DB%C7%E1%C8%20%DA%E1%ED%20%C7%E1%CF%C7%E6%E6%ED
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X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

   والغياب:حضور ال   .1

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

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .5

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

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

 كما في الالئحة.

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 المحدد. يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت

 :الغش   .2

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

  :نتحالاال  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى   .7

 


