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 القانون الدولي الخاص )الجنسية(  :مقرر توصيف
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القانون الدولي قواعد  : مقرر  توصيف  اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية: 

 الخاص )الجنسية(

 الشريعة والقانونقسم: 

 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 القانون الدولي الخاص )الجنسية(  :اسم المقرر  .1

 3502263 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

 الفصل: األول     الثانيالمستوى:  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال يوجد :()إن وجدتالمقرر لدراسةالسابقة المتطلبات   .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

 األندلسجامعة  :مكان تدريس المقرر  .11

 عبدالله الكاندهد/       اسم معد مواصفات المقرر:  .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
تعريف الجنسية بوصفهاا رابةفة نانونيفة سياسفيةف ومهاومافا شفي الافريعة ا سفهميةف وفهميتافا شفي يتناول هذا المقرر 

 أطرافها وهما الفرد والدولة، والطبيعة القانونية لها.جنبي، وتحديد التهريق بين الوةني واأل

ويسهم المقرر في إكساب الطالب معلومات هامة عن كل  المالاك  ال لي تهيرهلا تلاهرتي ااوان الجنسلية وانعلدامها، ويل ود 

ياطيلة فلي الطالب بك  ملا يح اجلع علن أنلواج الجنسلية وتلروط تحقيلد القاعلد  ا صللية فلي إك سلابها، وكلالح القواعلد ا   

بسلبب اسل رداد الجنسلية  نسليةاروط الخاصة بالح، واسباب فقد الجاك سابها، واسباب فقدان الجنسية طواعية واخ يارية، وال

ا جنبية، كما ي مكن من ال عرف على تروط اك ساب الجنسية اليمنية لغير اليمنين وارتكااه على موقلف الالريعة االسلةمية 

  ت.في ال عام  مع مه  هاه الحا
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 القانون الدولي الخاص )الجنسية(  :مقرر توصيف

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :نأن يكون قادرا على أي وقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح 

 المعرفة والفهم
a1- بالجنسية في القانون ولدى فقهاء الاريعة .بك  ما ي علد  اتهار المعرفة والفهم 

 a2 –  وأطرافها من خةل القضية المعروضة أمامع. القانون الدولي الخاص )الجنسية(يحدد أركان 

a3 -  للجنسية منا العصور القديمة و  ى عصرنا الحاضر ال طور ال اريخيوضح ي. 

 المهارات الذهنية
b1 –   يبلور النظريات ال ي قيلت باأن الجنسية سواء في اك سابها أو فقدانها ويحولها إلى القواعد القانونية في القوانين

  . بالجنسية.الم علقة 

b2 –  مية للجنسية والنظريات التي أخذت بها التشريعات الدولية المعاصرة.بين مفهوم الاريعة االسةيقارن بين 

 المهارات العملية المهنية
c1 -   ن العربية واالسةمية، لمد  طويلة وتفاع  مع المج مع اليمني  د االنسان الاي يقيم في بعض البلداي ولى الدفاج عن

 وقضاياه العادلة ومع المج مع العربي واالسةمي.

c2 –   للماكةت وان هاكات ال ي ي عرض لها المواطن في المج مع الدولي ال ي تبعده عن  الة انعدام الجنسية يقدم  لو

 واادواجها.

c3- اآلثار الم رتبة على انعدام الجنسيةا عن يك ب تقرير. 

 المهارات العامة
d1-    بإيجابية ويعم  بكفاء  ضمن امةئع، وخاصة عند ال كليفات الجماعية.ي فاع 

d2 –  بيئة ومج معع في مجال القانون الدولي الخاص وباك  خاص في مجال الجنسية. يقدم ا س اارات القانونية في 

d3- ويس خدم المصادر ، القانون الدولي الخاص )الجنسية(مجال قواعد  يطور قدراتع الااتية ومعلوماتع القانونية في

 القانونية.

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

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

a1-  المعرفة والفهم بك  ما اتهار

ي علد بالجنسية في القانون ولدى فقهاء 

 الاريعة .

 المحاضرات

الحوار والمناقشة والتكليفات 

 الجماعية ،والفردية.

 وحل المشكالت. 

 العرض المرئي وعروض الشرائح

 .والمشاركة الجماعية

 تمثيل األدوار.

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية

 التقارير

 التقييم الصفي

 .تقيم التكليفات

 a2 –  يحدد أركان القانون الدولي

الخاص )الجنسية( وأطرافها من خةل 

 القضية المعروضة أمامع.

a3 -   يوضح ال طور ال اريخي

للجنسية منا العصور القديمة و  ى 

 عصرنا الحاضر.

 

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

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1 –   يبلور النظريات ال ي قيلت

باأن الجنسية سواء في اك سابها أو 

فقدانها ويحولها إلى القواعد القانونية 

 في القوانين الم علقة بالجنسية. . 

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 .قاعة المكتبة التطبيق العملي في

 .التعليم التعاوني

 .العصف الذهني

 .حل المشكالت

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية

 تقيم األداء

يقارن بين بين مفهوم الاريعة  – b2 تقيم التدريب

مية للجنسية والنظريات التي االسة
أخذت بها التشريعات الدولية 
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 القانون الدولي الخاص )الجنسية(  :مقرر توصيف

 المعاصرة.

 

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

c1 -   ي ولى الدفاج عن  د االنسان

الاي يقيم في بعض البلدان العربية 

واالسةمية، لمد  طويلة وتفاع  مع 

المج مع اليمني وقضاياه العادلة ومع 

 المج مع العربي واالسةمي.

التكليفات الجماعية والفردية، 
 مجموعات النقاش.

 الذاتي.التعلم 
 التعلم التعاوني.
 حل المشكالت

 اختبارات تحريرية وشفهية.
 األسئلة القصيرة.

 تقيم التكليفات. 
 .مالحظة األداء

 
c2 –  يقدم  لو  للماكةت

وان هاكات ال ي ي عرض لها المواطن 

في المج مع الدولي ال ي تبعده عن 

  الة انعدام الجنسية واادواجها.

c3-  اآلثار الم رتبة يك ب تقريرا عن

 على انعدام الجنسية.

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

 والعملية
 التقويماستراتيجية  استراتيجية التدريس

d1-    ي فاع  بإيجابية ويعم  بكفاء

ضمن امةئع، وخاصة عند ال كليفات 

 الجماعية.

 التعليم الذاتي، التعلم التعاوني
 تمثيل األدوار.

 والمشاريع والتكليفات. 
 والمناقشة. 

 وأسلوب دراسة الحالة.

 شفهية وتحريرية. اختبارات
 المالحظة.

 والواجبات.تقيم التقارير والتكاليف 
 واألسئلة القصيرة. 
 

d2 –   يقدم ا س اارات القانونية في

بيئة ومج معع في مجال القانون 

الدولي الخاص وباك  خاص في 

 مجال الجنسية.

d3-  يطور قدراتع الااتية ومعلوماتع

القانونية في مجال قواعد القانون 

الدولي الخاص )الجنسية(، ويس خدم 

 المصادر القانونية.
 

 

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 وحدات/ موضوعات المقرر

عدد 

 األسابيع

الساعا

ت 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

تعلم 

 المقرر

1 

مفهوم مبدأ حرية الدولة في 
تنظيم جنسيتها والقيود 
 الواردة عليه وآثاره.

مفهوم مبدأ  رية الدولة في تنظيم  -

 جنسي ها وفقاً للقانون.

الدولة القيود ال ي ترد على مبدأ  رية  -

 في تنظيم جنسي ها.

آثار مبدأ  رية الدولة في تنظيم  -

 جنسي ها.

3 9 

a1,b1,c

1,c2, 

d1,d2, 

a2,a3,b 6 1أ كام اك ساب الجنسية ا صلية منا  -أحكام اكتساب الجنسية  2
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 القانون الدولي الخاص )الجنسية(  :مقرر توصيف

 الميةد. اليمنية

في  تروط تحقيد القاعد  ا صلية  -

 كسب دولة الو د  اليمنية منا الميةد.

 

1,b2,c2

,c3,d1,

d2 

3 

القواعد االحتياطية في 
 اكتساب الجنسية اليمنية.

تروط اك ساب الجنسية اليمنية منا  -

 الميةد.

اك ساب الجنسية اليمنية في تاريخ  -

   د للميةد واسباب اك سابها.

تروط اك ساب الجنسية اليمنية بناء  -

 على الميةد المق رن بال وطن بها.

ا ص  اليمني كأساس ا ن ماء إلى  -

  ك ساب الجنسية.

4 21 

a2,a3,b

1,b2,c2

,c3,d1,

d2 

4 

اكتساب الجنسية اليمنية 

 المستقلة عن واقعة الميالد.

 

اسداء خدمات جليلة للدولة اليمنية االمة  -

 العربية وال وطن لمد  عار سنين.

 ال وطن لمد  خمس سنين وال بعية.... -

1 6 

A2,b1,

b2,c2,c

3,d1,d2 

5 

فقدان الجنسية  أسباب

 اليمنية.

السبب ا ول: اك ساب الجنسية ا جنبية  -

 عن طواعية واخ يار.

السبب الهاني: اس رداد الجنسية ا جنبية  -

 وانقضاء عةقة ال وجية.

1 6 

a1,a2,a

3,b2,c1

,c2,d1,

d2,d3 

6 

أحكام المنازعات المتعلقة 

بالجنسية اليمنية وتنازع 

 النسية.

 اليمنية. ا  كام الخاصة بالجنسية -

ا  كام الخاصة بإثبات الجنسية  -

ا جنبية وماكلة تنااج الجنسيات 

وجهود المقنن اليمني والجامعة العربية 

 لحلها.

1 6 

a1,a2,a

13,b,b2

,c1,c2,

d1,d2,d

3 

54 15 إجمالي األسابيع والساعات  
 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 المحاضر  -1

 الحوار والمناقاة. -2

 مجموعات النقاش. -3

 ال كليفات الفردية والجماعية. -4

    الماكةت، العصف الاهني، وال علم الااتي، لعب ا دوار، دراسة الحالة. -5

 ال دريبات العملية. -6

 

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

الربط بين عن  تقديم دراسة  1

الضوابط القانونية ال ي 

المارج اليمني  اع مدها

ومقارن ها موقف ال اريعات 

 ا خرى.

a1,a2,a3,b2,c1,c2,d1,d2,d3 4 الخامس 
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 القانون الدولي الخاص )الجنسية(  :مقرر توصيف

ال واان بين عن تقديم دراسة  2

القواعد ا   ياطية ال ي 

اع مدها المارج اليمني 

  وال اريعات  ا خرى.

a1,a2,b1,c1,c2,d1.d2 3 العاتر 

ماكلة تقديم دراسة عن   3

 تنااج الجنسيات وجهود

المقنن اليمني والجامعة 

 العربية لحلها.

a1a3,b2,c1,d1,d2 3 الهاني عار 

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

  يم النهائيوالتق

 المخرجات التي يحققها

1 
طوال  واجبات ال

 ال رم
5 5% 

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

 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

 
طوال   الحضور والمشاركة

 ال رم
20 20% 

 

 :تعلملمصادر ا: الحادي عشر
 

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةالرئيسجع االمر
م،  الم فوق للطباعة 1023مبادئ وأ كام الجنسية في القانون اليمني والقانون المقارن، محمد عبداللع المؤيد، ط -2

 والنار صنعاء.

 المساعدةالمراجع 

 العربية ، القاهر . م، دار النهضة2996، ف حي والي، طالقانون الدولي الخاص )الجنسية( -2

 2999أ كام تنظيم الجنسية في القانون المقارن والقانون اليمني. د/ فؤاد رياض، ود/ عنيات عبد الحميد. ط -1

 

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 

 

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

   والغياب:حضور ال   .1

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

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

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

 في الالئحة. كما ضوابط االختبارات واالمتحانات   .3

يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4
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 القانون الدولي الخاص )الجنسية(  :مقرر توصيف

 الوقت المحدد.

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

 يفصل سنه من الدراسة. :نتحالاال  .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاص  القانون الدولي خطة مقرر:

 )الجنسية(
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 القانون الدولي الخاص )الجنسية(  :مقرر توصيف

 

 

 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

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

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني       
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 القانون الدولي الخاص )الجنسية( :المقرراسم   .1

 3502263 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 الفصل األول الثانيالمستوى  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 

ومفهومها في الشريعة اإلسالمية، وأهميتها في التفريق يتناول هذا المقرر تعريف الجنسية بوصفها رابطة قانونية سياسية، 
 بين الوطني واألجنبي، وتحديد أطرافها وهما الفرد والدولة، والطبيعة القانونية لها.

ويسهههم المقههرر فههي اكسههاب الطالههب معلومهها  هامههة عههن كههل المشههاكل التههي تثيرههها ظههاهرتي ا وا  الجنسههية  -
وانعدامها، وي ود الطالب بكل ما يحتاجه عن أنواع الجنسية وشروط تحقيق القاعدة األصلية في اكتسابها، وكهذل  

اريهة، والشهروط ال اصهة بهذل ، واسهباب القواعد االحتياطية في اكتسهابها، واسهباب فقهدان الجنسهية طواعيهة وا تي
فقد الجنسية بسبب استرداد الجنسية األجنبية، كما يهتمكن مهن التعهرف علهو شهروط اكتسهاب الجنسهية اليمنيهة ل يهر 

 اليمنين وارتكا ه علو موقف الشريعة اإلسالمية في التعامل مع مثل هذه الحاال .

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 :نأن يكون قادرا على أي وقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح 

 المعرفة والفهم
a1- . اتهار المعرفة والفهم بك  ما ي علد بالجنسية في القانون ولدى فقهاء الاريعة 

 a2 – .يحدد أركان القانون الدولي الخاص )الجنسية( وأطرافها من خةل القضية المعروضة أمامع 

a3 -  ال طور ال اريخي للجنسية منا العصور القديمة و  ى عصرنا الحاضر.وضح ي 

 المهارات الذهنية
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b1 –   يبلور النظريات ال ي قيلت باأن الجنسية سواء في اك سابها أو فقدانها ويحولها إلى القواعد القانونية في القوانين

 الم علقة بالجنسية. . 

b2 – مية للجنسية والنظريات التي أخذت بها التشريعات الدولية المعاصرة.يقارن بين بين مفهوم الاريعة االسة 

 المهارات العملية المهنية
c1 -   ن العربية واالسةمية، لمد  طويلة وتفاع  مع المج مع اليمني  د االنسان الاي يقيم في بعض البلداي ولى الدفاج عن

 وقضاياه العادلة ومع المج مع العربي واالسةمي.

c2 – دم  لو  للماكةت وان هاكات ال ي ي عرض لها المواطن في المج مع الدولي ال ي تبعده عن  الة انعدام الجنسية يق

 واادواجها.

c3- .يك ب تقريرا عن اآلثار الم رتبة على انعدام الجنسية 

 المهارات العامة
d1-   الجماعية.ي فاع  بإيجابية ويعم  بكفاء  ضمن امةئع، وخاصة عند ال كليفات 

d2 – .يقدم ا س اارات القانونية في  بيئة ومج معع في مجال القانون الدولي الخاص وباك  خاص في مجال الجنسية 

d3-  يطور قدراتع الااتية ومعلوماتع القانونية في مجال قواعد القانون الدولي الخاص )الجنسية(، ويس خدم المصادر

 القانونية.

  

V. :محتوى المقرر 

 :النظريالجانب 
ةالساعات الفعلي عدد ا سابيع المواضيع ال فصيلية و دات/ موضوعات المقرر الرقم  

1 

مفهوم مبدأ حرية الدولة في 
تنظيم جنسيتها والقيود الواردة 

 عليه وآثاره.

مفهوم مبدأ  رية الدولة  -

في تنظيم جنسي ها وفقاً 

 للقانون.

القيود ال ي ترد على مبدأ  -

تنظيم  رية الدولة في 

 جنسي ها.

آثار مبدأ  رية الدولة في  -

 تنظيم جنسي ها.

3 9 

2 

أ كام اك ساب الجنسية  - أحكام اكتساب الجنسية اليمنية

 ا صلية منا الميةد.

تروط تحقيد القاعد    -

ا صلية في كسب دولة 

الو د  اليمنية منا 

 الميةد.

 

1 6 

3 

القواعد االحتياطية في اكتساب 
 الجنسية اليمنية.

تروط اك ساب الجنسية  -

 اليمنية منا الميةد.

اك ساب الجنسية اليمنية  -

في تاريخ   د للميةد 

 واسباب اك سابها.

تروط اك ساب الجنسية  -

اليمنية بناء على الميةد 

 المق رن بال وطن بها.

ا ن ماء إلى ا ص   -

اليمني كأساس  ك ساب 

 الجنسية.

4 21 

4 
اكتساب الجنسية اليمنية 

 المستقلة عن واقعة الميالد.

اسداء خدمات جليلة  -

للدولة اليمنية االمة 
1 6 
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العربية وال وطن لمد   

 عار سنين.

ال وطن لمد  خمس سنين  -

 وال بعية....

5 

السبب ا ول: اك ساب  - أسباب فقدان الجنسية اليمنية.

الجنسية ا جنبية عن 

 طواعية واخ يار.

السبب الهاني: اس رداد  -

ا جنبية الجنسية 

 وانقضاء عةقة ال وجية.

1 6 

6 

أحكام المنازعات المتعلقة 

 بالجنسية اليمنية وتنازع النسية.

ا  كام الخاصة  -

 بالجنسية اليمنية.

ا  كام الخاصة بإثبات  -

الجنسية ا جنبية وماكلة 

تنااج الجنسيات وجهود 

المقنن اليمني والجامعة 

 العربية لحلها.

1 6 

 41 24 والساعاتإجمالي ا سابيع 
 

VI. استراتيجية التدريس 

 المحاضر  -2

 الحوار والمناقاة. -1

 مجموعات النقاش. -1

 ال كليفات الفردية والجماعية. -3

    الماكةت، العصف الاهني، وال علم الااتي، لعب ا دوار، دراسة الحالة. -4

 ال دريبات العملية. -5

 
 

 

VII. :التكليفات / المهام 

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

الضوابط القانونية ال ي اع مدها 

المارج اليمني ومقارن ها موقف 

 ال اريعات ا خرى.

 a1,a2,a3,b2,c1,c2,d1,d2,d3 الخامس

تقديم دراسة عن ال واان بين  2

القواعد ا   ياطية ال ي اع مدها 

المارج اليمني وال اريعات  

 ا خرى. 

 a1,a2,b1,c1,c2,d1.d2 العاتر

تقديم دراسة عن ماكلة تنااج   3

الجنسيات وجهود المقنن اليمني 

 والجامعة العربية لحلها.

 a1a3,b2,c1,d1,d2 الهالث عار

 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 ال قويم النهائي(درجة  
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 %20 20 طوال ال رم الواجبات 1

 %5 5 4 اخ بار أول 2

 %20 20 7 اخ بار من صف الفص  3

 %5 5 20 اخ بار ثالث 4

 %10 10 طوال ال رم الحضور 5

 %60 60 26 ا خ بار النهائي 6

 %111 100 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة:

م،  المتفوق للطباعة 1023القانون اليمني والقانون المقارن، محمد عبدالله المؤيد، ط مبادئ وأحكام الجنسية في .1

 والنشر صنعاء.

 
 المراجع المساعدة:

 م، دار النهضة العربية ، القاهرة.2996القانون الدولي الخاص )الجنسية(، فتحي والي، ط .1

 .2999أحكام تنظيم الجنسية في القانون المقارن والقانون اليمني. د/ فؤاد رياض، ود/ عنيات عبد الحميد. ط .2

 

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

   :الحضور والغياب   .1

من المحاضرات بدون عار يرفع اسمع لاؤن الطةب ويحرم من دخول ام حان الماد   %15اذا تغيب الطالب   .5

 .النهائي

   :الحضور الم أخر  .3

 .يمنع الطالب من دخول المحاضر  اذا تكرر  ضوره الم أخر اكهر من مر   .4

 .ضوابط ا خ بارات وا م حانات:كما في الةئحة   .2

 ال كليفات / المهام والمااريع:   يسلم الطالب ال كاليف في المحدد من قب  اس اذ الماد  وتع بر غير مقبولة بعد الوقت  .6

 .المحدد

 توقيعه:                              عبدالله الكاندهاسم معد مواصفات المقرر: د/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


