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 الفقه المقارن  :مقرر توصيف
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 الدراسات الإسلاميةقسم:  الفقه المقارن : مقرر  توصيف  اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية: 
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 الفقه المقارن  :اسم المقرر  .1

 3202468 رمز المقرر ورقمه:  .1

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

 ولاألالفصل:     الرابع المستوى: المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال يوجد :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 اليوجد :()إن وجدتالمقررلدراسة المتطلبات 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

 مطيع شبالةد/       اسم معد مواصفات المقرر:  .11

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
يتعلا  ممااا ل الهقال المقاارت امتاباب ممااأ بيال خااماأ اقاتء، الهق اابا وبيال خااماأ اقاتء، يتناول هذا المقرر كل ماا 

بي اااا  اات الهق اااب بااح ام كااات الماااتنممص ماات المقااابر المتهاا  كلي اااا وبااح ام كااات الماااتنممص بااح المقااابر المقتلاا، 
العمابات ) بح الم ارةا والقءة والزكاةا والقوت وال ا(   ات ام لاص لمااا ل بق ياص مقارناص باح  يتناول خم لص لماا ل بح

 ماأ المعامءتا وبح الماأ الرامع ام لص لماا ل بق يص مقارنص بح ماأ امارة.

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

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

 المعرفة والفهم
b1 – .يرجح المذهب الراجح في المسائل الفقهية المقارنة 

b2 –  .يحفظ أصول المسائل الفقهية المقارنة 

b3 -  المقارنة بين المذاهب الفقهية المختلفة مع بيان أهم متطلبات المقارنة من توضيح المسألة وبيان كل مذهب وذكر

 األدلة لكل مذهب ثم الترجيح.
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 الفقه المقارن  :مقرر توصيف

 

 المهارات الذهنية
b1 – يرجح المذهب الراجح في المسائل الفقهية المقارنة. 

b2 –   ة المقارنة.يأصول المسائل الفقهيحفظ 
b3 -  بين المذاهب الفقهية المختلفة مع بيان أهم متطلبات المقارنة من توضيح المسألة وبيان كل مذهب المقارنة

 وذكر األدلة لكل مذهب ثم الترجيح.

 المهارات العملية المهنية
c1 -  لبيان أحكام الفقهية  في باب العبادات والمعامالت واألسرة يستخدم ما تم اخذه في هذا المقرر. 

c2 –  التي تحدث وتستجدالمسائل الفقهية المعاصرة والمستجدة في الواقع اليمني يطبق ما تم أخذه في األحاديث على 

 .في الواقع 

c3- .يشجع الناس والعامة على معرفة األقوال المختلفة في المسألة الفقهية وبيان أسس الترجيح 

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

d2 - الفقه المقارن واسس بأهمية ،  ويسعى إلى توعية المجتمع بيان المسائل الفقهية ى يدرس حاجة المجتمع إل

 .الترجيح.

- d3  الطالب  تقديم حلول عملية لمشكالت محتملة قد تواجه. 

 

 

 التدريس والتقويم مخرجات التعلم باستراتيجيات مواءمةرابعا: 

  :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

b1 –  يرجح المذهب الراجح في

 المسائل الفقهية المقارنة.

 المحاضرات

التطبيق العملي في القاعة الدراسية 

على الكتاب الذي دون وفي أي 

 .عصر

 العرض المرئي وعروض الشرائح

 .المناقشة والمشاركة الجماعية

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية

 التقارير

 التقييم الصفي

b2 –   يحفظ أصول المسائل الفقهية

 المقارنة.

b3 -  المقارنة بين المذاهب الفقهية
المختلفة مع بيان أهم متطلبات 

المقارنة من توضيح المسألة وبيان 
كل مذهب وذكر األدلة لكل مذهب ثم 

 الترجيح.

 

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

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1 –  يرجح المذهب الراجح في

 المسائل الفقهية المقارنة.

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 .قاعة المكتبة التطبيق العملي في

 .التعليم التعاوني

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية

 تقيم األداء

 تقيم التدريب

b2 –   يحفظ أصول المسائل الفقهية

 المقارنة.

b3 -  المقارنة بين المذاهب الفقهية
المختلفة مع بيان أهم متطلبات 

المقارنة من توضيح المسألة وبيان 
كل مذهب وذكر األدلة لكل مذهب ثم 

 الترجيح.

 

 :التدريس والتقويم باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( :سادسا
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 الفقه المقارن  :مقرر توصيف

 استراتيجية التقويم التدريساستراتيجية  مخرجات المقرر 

c1 -  يستخدم ما تم اخذه في هذا

المقرر  لبيان أحكام الفقهية  في باب 

 العبادات والمعامالت واألسرة.

التكليفات الجماعية والفردية، 
 مجموعات النقاش.

 التعلم الذاتي.
 التعلم التعاوني.
 حل المشكالت

 

 اختبارات تحريرية وشفهية.
 األسئلة القصيرة.

 تقيم التكليفات. 
 مالحظة األداء.

 

c2 –  يطبق ما تم أخذه في األحاديث

على المسائل الفقهية المعاصرة 

والمستجدة في الواقع اليمني التي 

 تحدث وتستجد في الواقع .

c3-  يشجع الناس والعامة على

معرفة األقوال المختلفة في المسألة 

 الفقهية وبيان أسس الترجيح.

                                                            :التدريس والتقويم ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: سابعا 
المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

d1-  بإيجابية ويعمل بكفاءة  يتفاعل

ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات 

 البحثية الجماعية.

 التعليم الذاتي، التعلم التعاوني
 تمثيل األدوار.

 والمشاريع والتكليفات. 
 والمناقشة. 

 وأسلوب دراسة الحالة.

 اختبارات شفهية وتحريرية.
 المالحظة.

 تقيم التقارير والتكاليف والواجبات.
 القصيرة.واألسئلة  
 

d2 -   يدرس حاجة المجتمع إلى

بيان المسائل الفقهية،  ويسعى إلى 

توعية المجتمع بأهمية الفقه المقارن 

 واسس الترجيح..

- d3  تقديم حلول عملية لمشكالت

 محتملة قد تواجه  الطالب .
 

 

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

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

الر

 قم
 المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر

عدد 

 األسابيع

الساعا

ت 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

تعلم 

 المقرر

1 

الماأ امول: بح خاماأ 
 اقتء، الهق اب.

 اختالف :أسباب األول الفصل : األول الباب

 المصادر من المستنبطة األحكام في الفقهاء

 عليها)كامال(. المتفق

 األحكام في الفقهاء اختالف :أسباب الثاني الفصل

 المبحث : فيها المختلف المصادر من المستنبطة

 . القياس : األول
 

4 70 

a1,a2,a

3,b1,b2

,b3,c1,

c2,c3,d

1,d2,d3 

1 

 تتعلق أحكام : الثاني الباب

  بالعبادات

 

 . والصالة بالطهارة تتعلق أحكام : األول الفصل

 . الوضوء :فرائض األول المبحث

  التسمية. الثاني المطلب              

 المضمضة حكم الرابع: المطلب 

              واالستنشاق.
 الشرط الجمعة: شرائط األول المطلب

 معين. بعدد الجمعة السادس:

 بالجمعة تتعلق أحكام الثاني المطلب

 للجمعة. األول األذان الثالث :الفرع

  المسافر صالة الثالث المبحث

4 70 

a1,a2,a

3,b1,b2

,b3,c1,

c2,c3,d

1,d2,d3 
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 الفقه المقارن  :مقرر توصيف

 الثاني: الشرط السفر: شرائط األول المطلب         

 المسافة.

 ةبصال المتعلقة األحكام أهم : الثاني المطلب 

 المسافر.
 

3 

الماأ ال انح : خ كات تامع: 
 تتعل  مالعمابات

 بالصوم. تتعلق أحكام الثالث: لفصلا

 .الصوم هالل: األول المبحث 

    صومه. وحكم الشك يوم األول المطلب

        الهالل ثبوت وسائل الثاني المطلب    

 الهالل. بها يثبت التي الرؤية األول الفرع   

 .األعذار أصحاب صوم الثاني: المبحث

 حكم األول :الفرع السفر األول المطلب

  السفر. في الصوم

 المرض. : الثاني المطلب

 

3 70 

a1,a2,a

3,b1,b2

,b3,c1,

c2,c3,d

1,d2,d3 

4 

 تتعلق أحكام الثالث: الباب

 .بالبيع تتعلق أحكام األول الفصل المالية: بالمعامالت

 المجلس. خيار األول المبحث        

 . الشفعة : الثاني الفصل

 

0 6 

a1,a2,a

3,b1,b2

,b3,c1,

c2,c3,d

1,d2,d3 

5 

 تتعلق أحكام الرابع: الباب

 : والطالق بالزواج تتعلق أحكام األول الفصل باألسرة
 والطالق. الزواج في الشهادة حكم األول المبحث

 . الزواج في المرأة والية : الثاني المبحث
0 6 

a1,a2,a

3,b1,b2

,b3,c1,

c2,c3,d

1,d2,d3 

 45 15 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 ، والعروض اإليضاحيةالمحاضرة -1

 الحوار والمناقشة. -2

 مجموعات النقاش. -3

 التكليفات الفردية والجماعية. -4

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

 

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

تلخيص أهم أسباب  1

 اختالف الفقهاء.

a1,a2,b1,b2,c1c3d2,d3 .4 الثالثة 

حصر أهم المسائل  2

في كل من باب 

العبادات 

والمعامالت، 

a2,a3,b2,c1,c2,d2,d3 3 السابعة 
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 الفقه المقارن  :مقرر توصيف

 واألسرة.

تلخيص أهم  3

الطرق المتبعة في 

ذكر المسائل 

وسردها في الفقه 

 المقارن.

a1,a3,b1,b3,c1,c2,d1,d2,d3 3 الرابعة 

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

يم والتق

  النهائي

 المخرجات التي يحققها

1 
طوال  واجبات ال

 الترم
5 5% 

a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2,c3,d1,d2,d3 

 a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2,c3,d1,d2,d3 %5 5 4 اختبار أول 2

3 
اختبار منتصف 

 الفصل

7 
10 10% 

a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2,c3,d1 

 a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2,c3,d1,d2,d3 %5 5 10  اختبار ثالث 4

 a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2,c3,d2,d3 %60 60 16 النهائي االختبار 5

 
طوال   الحضور والمشاركة

 الترم
72 72% 

a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2,c3,d1,d2,d3 

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

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 م، جامعة بغداد، بيت الحكمة.1989هـ ـ 1419، 1مسائل من الفقه المقارن، د/ هاشم جميل عبدالله، ط -1

 المساعدةالمراجع 

     ر: دار الكتب، هـ(1361عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري )المتوفى:  ، الفقه على المذاهب األربعة -7

 .م 1113 -هـ  1414، 3، طلبنان –العلمية، بيروت 

                       ،1، طبيت األفكار الدولية ، محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري ، موسوعة الفقه اإلسالمي -1

 ..م 1119 -هـ  1431

 -المكتبة اإلسالمية )عمان  ، حسين بن عودة العوايشة ، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة

 .هـ 1419 - 1413الطبعة: األولى، من ، لبنان( -)بيروت األردن(، دار ابن حزم 

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 اإلصدار الرابع . –الموسوعة الشاملة  -7

 موقع الجمعية السعودية العلمية للسنة النبوية. -0

 ملتقى أهل الحديث. -3

 موقع شبكة لسنة النبوية وعلومها. -4

 

 

 المتبعة في المقرر.الضوابط والسياسات : 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 



 

1 

 

 الفقه المقارن  :مقرر توصيف

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .1

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

 كما في الالئحة. ضوابط االختبارات واالمتحانات   .3

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

 المحدد.

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

 يفصل سنه من الدراسة. :نتحالاال  .6
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 الفقه المقارن  :مقرر توصيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفقه المقارنخطة مقرر 
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 الفقه المقارن  :مقرر توصيف

 

 

 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم د؟ علي عبدالله علي سراج / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف 771895479صنعاء،  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني       
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 أحكام األسرة أحاديث  :اسم المقرر  .1

 3202468 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 الثاني، الفصل الثالثالمستوى  المستوى والفصل الدراسي:  .4

، أحاديث ، أحاديث أحكام العباداتاألسرةفقه  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 المعامالت

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

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

 العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 الجامعة مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

يتناول هذا المقرر كلل ملا يتعللق بمسلائل الفقله المقلارن ابتلداء ببلاب فيله أسلباب اخلتالف الفقهلاء، وفيله أسلباب اخلتالف 

من المصادر المتفق عليها، وفي األحكام المستنبطة في المصادر المختلف فيها، ثم يتنلاول الفقهاء في األحكام المستنبطة 

أمثلة لمسائل في العبلادات ) فلي الطهلارة، والصلالة والزكلاة، والصلوم والحلم( ثلم امثللة لمسلائل فقهيلة مقارنلة فلي بلاب 

 المعامالت، وفي الباب الرابع امثلة لمسائل فقهية مقارنة في باب األسرة.

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

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

 المعرفة والفهم
a1- ..يظهر المعرفة والفهم بأسباب اختالف الفقهاء في المسائل الفقهية المختلفة  

a2 –  واألسرةالمسائل الفقهية المقارنة في باب العبادات والمعامالت ان يشرح. 

a3-   إبراز المذاهب الفقهية المقارنة، وأهم المسائل المقارنة في باب العبادات والمعامالت واألسرة. تحديد 
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 الفقه المقارن  :مقرر توصيف

 المهارات الذهنية
b1 – يرجح المذهب الراجح في المسائل الفقهية المقارنة. 

b2 –   أصول المسائل الفقهة المقارنة.يحفظ 
b3 -  بين المذاهب الفقهية المختلفة مع بيان أهم متطلبات المقارنة من توضيح المسألة وبيان كل مذهب المقارنة

 .وذكر األدلة لكل مذهب ثم الترجيح.

 المهارات العملية المهنية
c1 -  لبيان أحكام الفقهية  في باب العبادات والمعامالت واألسرة. يستخدم ما تم اخذه في هذا المقرر 

c2 –  المسائل الفقهية المعاصرة والمستجدة في الواقع اليمني التي تحدث وتستجد تم أخذه في األحاديث على يطبق ما

 .في الواقع 

c3- .يشجع الناس والعامة على معرفة األقوال المختلفة في المسألة الفقهية وبيان أسس الترجيح 

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

d2 -  الفقه المقارن واسس ،  ويسعى إلى توعية المجتمع بأهمية بيان المسائل الفقهية يدرس حاجة المجتمع إلى

 .الترجيح.

- d3  الطالب  تقديم حلول عملية لمشكالت محتملة قد تواجه. 

  

 

 

V. المقرر: محتوى 

 :الجانب النظري

 المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 

 األسابيع

الساعات 

 الفعلية

1 

الماأ امول: بح خاماأ 
 اقتء، الهق اب.

 في الفقهاء اختالف :أسباب األول الفصل : األول الباب

 عليها)كامال(. المتفق المصادر من المستنبطة األحكام

 األحكام في الفقهاء اختالف :أسباب الثاني الفصل

 األول المبحث : فيها المختلف المصادر من المستنبطة

 . القياس :
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1 

 تتعلق أحكام : الثاني الباب

  بالعبادات

 

 . والصالة بالطهارة تتعلق أحكام : األول الفصل

 . الوضوء :فرائض األول المبحث

  التسمية. الثاني المطلب              

              واالستنشاق. المضمضة حكم الرابع: المطلب 
 الشرط الجمعة: شرائط األول المطلب

 معين. بعدد الجمعة السادس:

 :الفرع بالجمعة تتعلق أحكام الثاني المطلب

 للجمعة. األول األذان الثالث

  المسافر صالة الثالث المبحث

 الثاني: الشرط السفر: شرائط األول المطلب         

 المسافة.

 المسافر. بصالة المتعلقة األحكام أهم : الثاني المطلب 
 

4 70 

3 

الماأ ال انح : خ كات تامع: 
 تتعل  مالعمابات

 بالصوم. تتعلق أحكام الثالث: لفصلا

 .الصوم هالل: األول المبحث 

    صومه. وحكم الشك يوم األول المطلب

        الهالل ثبوت وسائل الثاني المطلب    

 الهالل. بها يثبت التي الرؤية األول الفرع   

 .األعذار أصحاب صوم الثاني: المبحث

 الصوم حكم األول :الفرع السفر األول المطلب

  السفر. في
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 الفقه المقارن  :مقرر توصيف

 المرض. : الثاني المطلب

 

4 

 تتعلق أحكام الثالث: الباب

 المالية: بالمعامالت
 .بالبيع تتعلق أحكام األول الفصل

 المجلس. خيار األول المبحث        

 . الشفعة : الثاني الفصل

 

0 6 

5 
 تتعلق أحكام الرابع: الباب

 باألسرة
 المبحث : والطالق بالزواج تتعلق أحكام األول الفصل

 المبحث والطالق. الزواج في الشهادة حكم األول

 . الزواج في المرأة والية : الثاني
0 6 

 45 75 إجمالي األسابيع والساعات

 
VI. استراتيجية التدريس 

 المحاضرة -7

 الحوار والمناقشة. -0

 مجموعات النقاش. -0

 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
 4 الثالثة. تلخيص أهم أسباب اختالف الفقهاء. 1

حصر أهم المسائل في كل من باب  2

 العبادات والمعامالت، واألسرة.

 3 السابعة

تلخيص أهم الطرق المتبعة في ذكر  3

 المسائل وسردها في الفقه المقارن.

 3 الرابعة

 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

 %72 72 طوال الترم الواجبات 1

 %5 5 4 اختبار أول 2

 %72 72 1 اختبار منتصف الفصل 3

 %5 5 72 اختبار ثالث 4

 %10 10 طوال الترم الحضور 5

 %62 62 76 االختبار النهائي 6

 %111 100 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 
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 الفقه المقارن  :مقرر توصيف

 المراجع الرئيسة:

 م، جامعة بغداد، بيت الحكمة.1989هـ ـ 1419، 1مسائل من الفقه المقارن، د/ هاشم جميل عبدالله، ط .1
 المساعدةالمراجع 

     ر: دار الكتب، هـ(1361عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري )المتوفى:  ، الفقه على المذاهب األربعة -3

 .م 1113 -هـ  1414، 3، طلبنان –العلمية، بيروت 

                       ،1، طبيت األفكار الدولية ، محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري ، موسوعة الفقه اإلسالمي -4

 ..م 1119 -هـ  1431

المكتبة اإلسالمية )عمان  ، حسين بن عودة العوايشة ، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة -5

 .هـ 1419 - 1413الطبعة: األولى، من ، لبنان( -األردن(، دار ابن حزم )بيروت  -

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من  %52اذا تغيب الطالب   والغياب:حضور ال   -1

 النهائي.دخول امتحان المادة 

 الحضور المتأخر:  يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.  -1

 كما في الالئحة. ضوابط االختبارات واالمتحانات   -3

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

 المحدد.

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

 يفصل سنه من الدراسة. :نتحالاال  -6

 


