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 وصف المقرر:ثانيا: 
موضووه،، وصاائاو،، ومهميتو،، والع قوة  ينو، و وين القووانين ، وقانون اإلجراءات الجزائيةتعريف يتناول هذا المقرر 

والمكوان، والون ا اإلجرائيوة، اوج اإلجوراءات الجزائيوة وتطورهوا ذات الع قة، وتفسير القانون وتط يق، من حيو  الزموان 
 والدهوى المدنية مماا المحاكا الجزائية، ومرحلة جمع االستدالل.

يسهم المقرر في إكساب الطالب معلومات  هامة عن الدعوى الجزائية وتعريفها وخصائصها، وأطرفها كما  -

عوى المدنية وعناصرها وتبعيتها للدعوى الجزائية قيود التي توضع لرفعها، وانقضائها، وكذلك الدوال

جمع االستدالل وتنظيم القضاء والحكم الجزائي وكل ما يتعلف بالحكم الجزائي من الطعن  وإجراءاتها، ومرحلة 

فيه، وبطالنه، وكذلك يبين هذا المقرر كل ما يحتاجه الطالب من معرفة قانون اإلجراءات الجزائية في اليمن 

 بي واإلسالمي والدولي.والوطن العر
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 قانون اإلجراءات الجزائية  :مقرر توصيف

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

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

 المعرفة والفهم
a1-  كل ما يتعلق بموضوعات قانون اإلجراءات الجزائية، من حيث التعريف والخصائص واألهمية، يتعرف على

 وتفسيره وتطبيقه من حيث الزمان والمكان. والعالقة بينه وبين القوانين ذات العالقة

 a2 – كل من مرحلة جمع االستدالل، وإجراءات نظر الدعوى الجزائية يحدد. 

a3 - للنظم اإلجرائية الثالثة ) االتهامي، التنفيذي، المختلط(، ما شهدته كل منها  التطور التاريخيوضح ي. 

 المهارات الذهنية
b1 – طرافها والقيود التي وضعت لرفعها وانقضائها، وكذلك فيما يخص للدعوى الجزائية وأالنظريات العامة  يبلور

 الدعوى المدنية وعناصرها وإجراءاتها وتحويلها برامج إجرائية قانونية.

b2 –  ضمانات التحقيق في اإلسالم مع الضمانات كفلتها القوانين واألنظمة العالمية.بين يقارن. 

b3- الجزائية من تعريفها وخائصها، إلى عناصرها واجراءات رفعها، واجراءات نظر الدعوى الجزائيةالدعوى  تتبع ي، 
 وكل ما يتعلق بها من المحاكم التي تنظر أمامها، وأدلة اإلثبات والحكم الصادر فيها.

 المهارات العملية المهنية
c1 -   لقانون والشريعة اإلسالمية.الدفاع عن حقوق المتهم ويوفر له الضمانات التي كفلها ايتولى 

c2 – التي يتعرض لها المواطن اليمني في أثناء التهم التي توجه له من الهيئات القضائية المختلفة للمشكالت  يقدم حلوال

 .التي تتولى الضبط والتحقيق

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

d2 –  في بيئته ومجتمعه في مجال التعامل مع القواعد المنظمة لإلجراءات الجزائية القانونية يقدم االستشارات

واختصاصاتها، ويكون أده فاعلة في المحافظة على حقوق المواطن ويدافع عنها بما يكفل تطبيق القانون بعيداً عن 

 االنفعاالت والتأثيرات العاطفية.

d3-  ويستخدم مصادر فقهية قانونية متعددة ومتنوعة في تثقيف نفسه والتواصل يطور قدراته الذاتية ومعلوماته القانونية

  إلى أحدث ما توصلت إليه النظريات الفقهية واإلسالمية  والقانونية.

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

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

a1-  يتعرف على كل ما يتعلق

بموضوعات قانون اإلجراءات 

الجزائية، من حيث التعريف 

والخصائص واألهمية، والعالقة بينه 

وبين القوانين ذات العالقة وتفسيره 

 وتطبيقه من حيث الزمان والمكان.

 المحاضرات

الحوار والمناقشة والتكليفات 

 الجماعية ،والفردية.

 وحل المشكالت. 

 المرئي وعروض الشرائح العرض

 .والمشاركة الجماعية

 تمثيل الدوار

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية

 التقارير

 التقييم الصفي

 .تقيم التكليفات
 a2 –  يحدد كل من مرحلة جمع

االستدالل، وإجراءات نظر الدعوى 

 الجزائية.

a3 - يوضح التطور التاريخي  للنظم 

اإلجرائية الثالثة ) االتهامي، التنفيذي، 

 .المختلط(، ما شهدته كل منها

 

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

b1 –  االختبارات النهائية المحاضراتيبلور النظريات العامة للدعوى 
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 قانون اإلجراءات الجزائية  :مقرر توصيف

الجزائية وأطرافها والقيود التي 

وضعت لرفعها وانقضائها، وكذلك فيما 

يخص الدعوى المدنية وعناصرها 

وإجراءاتها وتحويلها برامج إجرائية 

 قانونية.

 الحوار والمناقشة

 .قاعة المكتبة التطبيق العملي في

 .التعليم التعاوني

 .العصف الذهني

 .حل المشكالت

 اختبارات النصفية

 تقيم األداء

 تقيم التدريب

b2 –  يقارن بين ضمانات التحقيق في

اإلسالم مع الضمانات كفلتها القوانين 

 .واألنظمة العالمية.

b3-  يتتبع  الدعوى الجزائية من
تعريفها وخائصها، إلى عناصرها 

واجراءات رفعها، واجراءات نظر 
الدعوى الجزائية، وكل ما يتعلق بها 
من المحاكم التي تنظر أمامها، وأدلة 

 اإلثبات والحكم الصادر فيها.

 

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

c1 -   يتولى الدفاع عن حقوق المتهم

ويوفر له الضمانات التي كفلها 

 القانون والشريعة اإلسالمية.

التكليفات الجماعية والفردية، 
 مجموعات النقاش.

 التعلم الذاتي.
 التعلم التعاوني.

 المشكالتحل 

 اختبارات تحريرية وشفهية.
 األسئلة القصيرة.

 تقيم التكليفات. 
 .مالحظة األداء

 

c2 –  يقدم حلوال للمشكالت التي

يتعرض لها المواطن اليمني في أثناء 

التهم التي توجه له من الهيئات 

القضائية المختلفة التي تتولى الضبط 

 والتحقيق.

                                                            :التدريس والتقويم ةالمقرر )المهارات العامة( باستراتيجيمواءمة مخرجات تعلم : 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.
 القصيرة. واألسئلة 
 

d2 –  يقدم االستشارات القانونية في

بيئته ومجتمعه في مجال التعامل مع 

القواعد المنظمة لإلجراءات الجزائية 

واختصاصاتها، ويكون أده فاعلة في 

المحافظة على حقوق المواطن ويدافع 

عنها بما يكفل تطبيق القانون بعيداً 

 عن االنفعاالت والتأثيرات العاطفية.

d3-  يطور قدراته الذاتية ومعلوماته

القانونية ويستخدم مصادر فقهية 

قانونية متعددة ومتنوعة في تثقيف 

نفسه والتواصل إلى أحدث ما 

توصلت إليه النظريات الفقهية 

 واإلسالمية  والقانونية. 
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 قانون اإلجراءات الجزائية  :مقرر توصيف

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

1 

المبادئ األساسية لقانون 
تعريفه وخصائصه وعالقته بفروع  - اإلجراءات الجزائية

القانون ذات العالقة وتفسيره وتطبيقه 

 في النظم اإلجرائية.

2 3 

a1,a3,b

1,b3,c1

,c2, 

d1,d2,d

3 

1 

 الدعوى الجزائية
 تعريفها، وطبيعتها، وخصائصها. -

قيود رفع الدعوى الجزائية، ورفعها  -

 عن طريق المحاكم وانقضائها.

1 6 

a1,a2,b

1,b3,c1

,c2, 

d1,d2,d

3 

3 

الدعوى المدنية أمام 
 المحاكم الجزائية

 عناصر الدعوى المدنية. -

دعوى الجزائية، وحق المدعي تبعيتها لل -

المدني في االختيار بين الطريق المدني 

 والجزائي.

إجراءات الدعوى المدنية أمام القضاء  -

 المدني وتركها والحكم فيها.

 عالقة الحكم الجزائي بالحكم المدني -

4 21 

a1,a2,b

1,b2,c1

,c2, 

d1,d2,d

3 

4 

 مرحلة جمع االستدالل

نظام الضبط القضائي واجراءات  - 

 االستدالل.

النيابة العامة في محضر جمع تصرف  -

 االستدالل واإلجراءات.

1 6 

a1,a2,a

3,b1,b2

,b3,c1,

c2, 

d1,d2,d

3 

5 

 التحضير االبتدائي

 صفاته واجراءات جمع األدلة. -

اإلجراءات االحتياطية وتصرف النيابة  -

 العامة.

1 6 

a1,a2,a

3,b1,b2

,b3,c1,

c2, 

d1,d2,d

3 

6 

 تنظيم القضاء الجزائي.

تشكيل القضاء الجزائي وموانعه  -

 واختصاصه.
2 3 

a1,a2,b

1,b2,c1

,c2, 

d1,d2,d

3 

7 

 إجراءات نظر الدعوى

المبادئ العامة للمحاكمات الجزائية  -

وإجراءات التكاليف بالحضور ونظر 

 الدعوى.

1 3 

a1,a2,b

1,b2,c1

,c2, 

d1,d2,d

3 
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 قانون اإلجراءات الجزائية  :مقرر توصيف

8 

 اإلثبات في المواد الجزائية

المبادئ األساسية في اإلثبات الجزائي ،  -

 وأدلة اإلثبات والحكم الجزائي.
1 3 

a1,a2,b

1,b2,c1

,c2, 

d1,d2,d

3 

 41 14 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 المحاضرة -1

 الحوار والمناقشة. -2

 مجموعات النقاش. -3

 التكليفات الفردية والجماعية. -4

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

 التدريبات العملية. -6

 

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

تقديم دراسة عن دور  1

 مأموري الضبط.

a1a2,b1,b3,c1,c2,,d1,d2,d3 1 ثامنال 

عن الموازنة تقديم دراسة  2

حقوق المواطن وعمل بين 

أجهزة مأموري الضبط 

 القضائي.

a1,a2,a3,b1,c1,c2,d1.d2,d3 3 التاسع 

أداء دور عن  تقديم دراسة   3

الضبط القضائية في 

إجراءات االستدالل في 

التحري عن الجريمة 

ومرتكبها/ع مع مراعاة الدقة 

 في إجراءات التحري.

a1,a2,a3,b2,c1,c2,d1,d2,d3 3 العاشر 

تقديم دراسة عن دور  4

المنظمات الدولية في الحفاظ 

على حقوق المتهمين 

ومساعدتهم في أثناء مرحلة 

 التحقيق.

a1,a2,a3,b1,b3,c1,c2,d1,d2,d3 1 الثالث عشر 

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

  يم النهائيوالتق

 التي يحققها المخرجات

 a1,a2,b1.b2.c1.c2,d1,d2 %5 5 طوال الترم واجبات ال 1
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 قانون اإلجراءات الجزائية  :مقرر توصيف

 a1,a2a3,b1.b2.c1.c2 %5 5 4 اختبار أول 2

 a1,a2,a3,b1.b2.c1.c2 %10 10 7 اختبار منتصف الفصل 3

 a1,a2,a3,b1.b2.c1.c2 %5 5 10  اختبار ثالث 4

 a1,a2,a3,b1.b2.c1.c2 %60 60 16 االختبار النهائي 5

  %20 20 طوال الترم  الحضور والمشاركة 

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

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 -1006اليمن، اوان للخدمات اإلعالمية ، 3، طمطهر عبده الشميري، د/ اليمني  قانون اإلجراءات الجزائيةشرح  -2

 م1007

 المساعدةالمراجع 

 م، صنعاء.2895تنظيم اإلجراءات الجزائية في القانون اليمني، د/ محمد إبراهيم زيد،  -2

 م، دار النهضة  العربية، مصر.2886الوسيط في قانون اإلجراءات الجزائية، ط  -1

 

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 

 

 

 والسياسات المتبعة في المقرر.الضوابط : 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

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

 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.

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

 يفصل سنه من الدراسة. :نتحالاال  .6
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 قانون اإلجراءات الجزائية خطة مقرر:
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 قانون اإلجراءات الجزائية  :مقرر توصيف

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

عبدالله الكانده / د / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية  االسم 

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني       
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 قانون اإلجراءات الجزائية :اسم المقرر  .1

 3502247 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 الثانيالفصل  /    الثاني المستوى 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 

يتناول هذا المقرر تعريف قانون اإلجراءات الجزائية، وموضووه،، وصاائاو،، ومهميتو،، والع قوة  ينو، و وين القووانين 
ذات الع قة، وتفسير القانون وتط يق، من حيو  الزموان والمكوان، والون ا اإلجرائيوة، اوج اإلجوراءات الجزائيوة وتطورهوا 

 المحاكا الجزائية، ومرحلة جمع االستدالل.والدهوى المدنية مماا 
كمااا يساالم المقاارر اااا طكساااع الاالااع م عومااات   امااة عاان الاادعوى الجزائيااة وف ري لااا و  ائ االا  وأارالااا  -

والقياااود الفاااا فوعااا  لرا لاااا  وانقعاااائلا  وكااا لع الااادعوى المدنياااة وعنا ااار ا وفب يفلاااا لعااادعوى الجزائياااة 
االسفدالل وفنظيم القعاء والحكم الجزائا وكل ما يف عف بالحكم الجزائاا مان الا ان وطجراءافلا  ومرحعة  جم  

ايه  وباالنه  وك لع يبين  ا ا المقارر كال ماا يحفاجاه الاالاع مان م رااة جاانون اإلجاراءات الجزائياة ااا الايمن 
 والوان ال ربا واإلسالما والدولا.

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

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

 المعرفة والفهم
a1-  ،يتعرف على كل ما يتعلق بموضوعات قانون اإلجراءات الجزائية، من حيث التعريف والخصائص واألهمية

 والعالقة بينه وبين القوانين ذات العالقة وتفسيره وتطبيقه من حيث الزمان والمكان.

 a2 – .يحدد كل من مرحلة جمع االستدالل، وإجراءات نظر الدعوى الجزائية 

a3 - وضح التطور التاريخي  للنظم اإلجرائية الثالثة ) االتهامي، التنفيذي، المختلط(، ما شهدته كل منهاي. 

 المهارات الذهنية
b1 – ا وانقضائها، وكذلك فيما يخص يبلور النظريات العامة للدعوى الجزائية وأطرافها والقيود التي وضعت لرفعه

 الدعوى المدنية وعناصرها وإجراءاتها وتحويلها برامج إجرائية قانونية.
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b2 – .يقارن بين ضمانات التحقيق في اإلسالم مع الضمانات كفلتها القوانين واألنظمة العالمية. 

b3- رفعها، واجراءات نظر الدعوى الجزائية، الدعوى الجزائية من تعريفها وخائصها، إلى عناصرها واجراءات  تتبع ي
 وكل ما يتعلق بها من المحاكم التي تنظر أمامها، وأدلة اإلثبات والحكم الصادر فيها.

 المهارات العملية المهنية
c1 -  .يتولى الدفاع عن حقوق المتهم ويوفر له الضمانات التي كفلها القانون والشريعة اإلسالمية 

c2 –  للمشكالت التي يتعرض لها المواطن اليمني في أثناء التهم التي توجه له من الهيئات القضائية المختلفة يقدم حلوال

 التي تتولى الضبط والتحقيق.

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

d2 – جتمعه في مجال التعامل مع القواعد المنظمة لإلجراءات الجزائية يقدم االستشارات القانونية في بيئته وم

واختصاصاتها، ويكون أده فاعلة في المحافظة على حقوق المواطن ويدافع عنها بما يكفل تطبيق القانون بعيداً عن 

 االنفعاالت والتأثيرات العاطفية.

d3- ية قانونية متعددة ومتنوعة في تثقيف نفسه والتواصل يطور قدراته الذاتية ومعلوماته القانونية ويستخدم مصادر فقه

 إلى أحدث ما توصلت إليه النظريات الفقهية واإلسالمية  والقانونية.

  

V. :محتوى المقرر 

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

1 

المبادئ األساسية لقانون 
 اإلجراءات الجزائية

تعريفه وخصائصه  -

وعالقته بفروع القانون 

ذات العالقة وتفسيره 

وتطبيقه في النظم 

 اإلجرائية.

2 3 

1 

تعريفها، وطبيعتها،  - الدعوى الجزائية

 وخصائصها.

قيود رفع الدعوى  -

الجزائية، ورفعها عن 

طريق المحاكم 

 وانقضائها.

1 6 

3 

الدعوى المدنية أمام المحاكم 
 الجزائية

 عناصر الدعوى المدنية. -

تبعيتها للدعوى الجزائية،  -

وحق المدعي المدني في 

االختيار بين الطريق 

 المدني والجزائي.

إجراءات الدعوى المدنية  -

أمام القضاء المدني 

 وتركها والحكم فيها.

عالقة الحكم الجزائي  -

 بالحكم المدني

4 21 

4 

 مرحلة جمع االستدالل

 
القضائي نظام الضبط  -

 واجراءات االستدالل.

تصرف النيابة العامة في  -

محضر جمع االستدالل 

 واإلجراءات.

1 6 

5 
صفاته واجراءات جمع  - التحضير االبتدائي

 األدلة.
1 6 
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اإلجراءات االحتياطية  -

 وتصرف النيابة العامة.

6 
تشكيل القضاء الجزائي  - تنظيم القضاء الجزائي.

 وموانعه واختصاصه.
2 3 

7 

المبادئ العامة  - إجراءات نظر الدعوى

للمحاكمات الجزائية 

وإجراءات التكاليف 

بالحضور ونظر 

 الدعوى.

1 3 

8 

المبادئ األساسية في  - اإلثبات في المواد الجزائية

اإلثبات الجزائي ، وأدلة 

 اإلثبات والحكم الجزائي.

1 3 

 41 24 إجمالي األسابيع والساعات

 

VI. استراتيجية التدريس 

 المحاضرة -2

 الحوار والمناقشة. -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
دور مأموري  تقديم دراسة عن 1

 الضبط.

 1 الثامن

تقديم دراسة عن الموازنة بين  2

حقوق المواطن وعمل أجهزة 

 مأموري الضبط القضائي.

 3 التاسع

تقديم دراسة  عن أداء دور الضبط   3

القضائية في إجراءات االستدالل 

في التحري عن الجريمة 

ومرتكبها/ع مع مراعاة الدقة في 

 إجراءات التحري.

 3 العاشر

تقديم دراسة عن دور المنظمات  4

الدولية في الحفاظ على حقوق 

المتهمين ومساعدتهم في أثناء 

 مرحلة التحقيق.

 1 الثالث عشر

 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

 %20 20 طوال الترم الواجبات 1

 %5 5 4 اختبار أول 2
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 %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:

، اوان للخدمات اإلعالمية 3الشميري، طشرح قانون اإلجراءات الجزائية  اليمني، د/ مطهر عبده  -2

 .م1007 -1006اليمن، 

 المراجع المساعدة:

 م، صنعاء.2895تنظيم اإلجراءات الجزائية في القانون اليمني، د/ محمد إبراهيم زيد،  -2

 م، دار النهضة  العربية، مصر.2886الوسيط في قانون اإلجراءات الجزائية، ط  -1

 

 
X.  في المقرر:الضوابط والسياسات المتبعة 

   :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

 .كما في الالئحة ضوابط االختبارات واالمتحانات   .2

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

 .المحدد

 توقيعه:                            عبدالله سعيد الكاندهاسم معد مواصفات المقرر: د/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


