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 مواصفدت مقرر: مبد ئ امقدنون

 

 General Information About the Course اماعلومدت امعدم  عن اماقرر:  

1 
 اسم اماقرر

Course Title 
 مبد ئ امقدنون

2 
 رمز اماقرر ارقاه

Course Code 
and Number 

 

3 
 امسدعدت اماعصادة ملاقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursامسدعدت اماعصادة 
 اإلجادمي

Total 
 محدضرات

Lecture 
 عالي

Practical 
 /تادرينساندر

Seminar/Tutorial 

3 0  3 

4 
 يرأساماسصوى اامفال امد

Study Level and 
Semester 

 ي امثدنيرأسامفال امد –اماسصوى امثدني 

5 

اماصطلبدت امسدبق  اماقرر 

 )إن اجدت(

Pre-requisites (if 
any) 

 ال توجد

6 

اماصطلبدت اماادحب  )إن 

 (اجدت

Co-requisites (if 
any) 

 ال توجد

7 

 اماقررمغ  تدريس 

Language of 
teaching the 

course 

 امعربة 

8 
  رأسنظدم امد

Study System 
 فالي

9 

 مكدن تدريس اماقرر

Location of 
teaching the 

course 

 كلة  امصجدرة ااالقصاد 

10 
 تاريخ اعتماد مجلس الجامعة

Date of Approval 
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 :Course Description اصف اماقرر:

لى تزويد الطالب بالمبادئ األساسية للقانون باعتبارها مدخالً لعلم القانون، حيث يتناول األساسان يهدف المقرر إ

نظرية ) األولونظرية الحق(، حيث يركز الجزء  –اللذان يقوم عليهما التنظيم القانوني وهما: )نظرية القانون 

نونية بيان أهميته ووظيفته، وبيان القاعدة القاالقانون( على تحليل القاعدة القانونية من خالل: )تعريف القانون و

وعناصرها وخصائصها وتمييزها عن غيرها، كما يتناول تقسيمات القانون، ومصادره ونطاق تطبيقه وكيفية 

تفسير القانون(. ويتناول في الجزء الثاني )نظرية الحق( ببيان ماهية الحق وتقسيماته، وتحديد أشخاصه ومحله، 

لحق وآليات حمايته، وطرق إثباته وصوالً إلى انقضاء الحق، بما يُمكن الطالب من فهم وكيفية استعمال ا

 واستيعاب هذه المبادئ.

 

 Course Intended Learning مخرجدت تعلم اماقرر
Outcomes (CILOs) 

   اماقرر سوف يكون امطدمب قد را على أن:رأسبعد االنصهدء من  

a1 القوانين. يعرف ماهية القانون وكيفية سن 

a2 والمجتمع التي ينظمها القانون. فراديوضح تقسيمات القانون، ويميز حقوق األ 

b1 القواعد القانونية، ويميز القاعدة اآلمرة عن  أنواعبين القواعد القانونية وغيرها، ويقارن بين  يميز

 القاعدة المكملة.

b2 ظر التي يتبناها. ويستشعر أهمية القانون يحلل ويفسر النصوص القانونية ويطوعها لخدمة وجهة الن

 ووجوب احترام قواعده وعدم تجاوزها.

c1  الحقوق وتقسيماتها ويطبقها على الواقع العملي. أنواعيستعرض 

c2 من ات التي تضءجرايتقن عملية البحث عن األحكام القانونية المنظمة للحقوق، وينتقدها. ويطبق اإل

 عدم االعتداء على الحق.

d1 حقوقه دون اإلضرار بحقوق اآلخرين، ويعزز ثقافة احترام الحقوق والحريات، ويستعمل  مارسي

 الوسائل الحديثة في التعلم الذاتي لتنمية ثقافته القانونية. 

d2  مهارات االتصال والتواصل واستخدام الوسائل الحديثة في التعلم الذاتي، ومهارات المحاججة يجيد

 انونية. والدفاع عن الحقوق الق

 

 المقررمخرجات التعلم المقصودة من 
(Course Intended Learning Outcomes) 

a1 .يُعّرف ماهية القانون وكيفية سن القوانين A1 

a2 ي والمجتمع الت رفرا يوضح تقسيمات القانون، ويميز حقوق األ
 ينظمها القانون.

A2 

   

b1 قواع  ال أنواعبين بين القواع  القانونية وغيرها، ويقارن  يميز
 القانونية، ويميز القاع ة اآلمرة عن القاع ة المكملة.

B1 

b2  يحلل ويفسر النصوص القانونية ويطوعها لخ مة وجهة النظر
التي يتبناها. ويستشعر أهمية القانون ووجوب احترام قواع ه 

 وع م تجاوزها.

B2 

   

c1  واقعالحقوق وتقسيماتها ويطبقها على ال أنواعيستعرض 
 العملي.

C1 
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c2  ،يتقن عملية البحث عن األحكام القانونية المنظمة للحقوق
ات التي تضمن ع م االعت اء على ءجراوينتق ها. ويطبق اإل

 الحق.

C2 

   

d1 حقوقه  ون اإلضرار بحقوق اآلخرين، ويعزز ثقارفة  مارسي
احترام الحقوق والحريات، ويستعمل الوسائل الح يثة رفي 

 اتي لتنمية ثقارفته القانونية. التعلم الذ

D1 

d2  يجي  مهارات االتصال والتواصل واستخ ام الوسائل الح يثة
رفي التعلم الذاتي، ومهارات المحاججة وال رفاع عن الحقوق 

 القانونية. 

D2 

 

 مواءم  مخرجدت امصعلم بدسصراتةجةدت امصعلةم اامصعلم اامصقويم

Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 أاال: مواءم  مخرجدت تعلم اماقرر )اماعدرف اامفهم( بدسصراتةجة  امصعلةم اامصعلم اامصقويم:

First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجدت اماقرر/ اماعرف  اامفهم

Knowledge and Understanding CILOs 
اسصراتةجة  امصعلةم 

 لماامصع

Teaching 
Strategies 

 يمامصقو اسصراتةجة 

Assessment 
Strategies 

a1 .الحوار  -المحاضرات  يُعّرف ماهية القانون وكيفية سن القوانين

العروض  –والمناقشة 

 –التكاليف  –التقدمية 

 –العصف الذهني 

 -خرائط المفاهيم 

 التعليم الذاتي.

 –االختبارات 

تقويم التكاليف 

 العملية
a2 فراديوضح تقسيمات القانون، ويميز حقوق األ 

 والمجتمع التي ينظمها القانون.

 

 ثدنةد: مواءم  مخرجدت تعلم اماقرر )اماهدرات امذهنة ( بدسصراتةجة  امصدريس اامصقويم:    

Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 ماهدرات امذهنة مخرجدت اماقرر/ ا

Intellectual Skills CILOs 
اسصراتةجة  امصعلةم 

 اامصعلم

Teaching 
Strategies 

 اسصراتةجة  امصقويم

Assessment 
Strategies 

b1 بين القواعد القانونية وغيرها، ويقارن بين  يميز

القواعد القانونية، ويميز القاعدة اآلمرة عن  أنواع

 القاعدة المكملة.

 –ت حل المشكال

 –العصف الذهني 

 –العروض التقدمية 

العمل ضمن  –الحوار 

 التعلم الذاتي –فريق 

تقويم التكاليف 

العملية والمشاريع 

 البحثية التطبيقية

b2  يحلل ويفسر النصوص القانونية ويطوعها لخدمة

وجهة النظر التي يتبناها. ويستشعر أهمية القانون 

 ووجوب احترام قواعده وعدم تجاوزها.
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 ثدمثد: مواءم  مخرجدت تعلم اماقرر )اماهدرات اماهنة  اامعالة ( بدسصراتةجة  امصدريس اامصقويم:

Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجدت اماقرر/ اماهدرات اماهنة  اامعالة 

Professional and Practical Skills CILOs 
اسصراتةجة  امصعلةم 

 اامصعلم

Teaching 
Strategies 

 اسصراتةجة  امصقويم

Assessment 
Strategies 

c1  الحقوق وتقسيماتها ويطبقها على  أنواعيستعرض

 الواقع العملي.
 -المحاضرات 

 –العروض التقدمية 

 -التطبيق العملي 

 –العصف الذهني 

 -الحوار والمناقشة 

عليم الت –التعليم الذاتي 

تحليل  -التعاوني 

 مهام.ال

م تقيي –االختبارات 

التكاليف العملية 

والعروض 

نقد  –التطبيقية 

ات رأسوتقييم د

المالحظة  –سابقة 

تقييم  -المباشرة 

كتابة  –المشاركة 

 تقارير.

c2  يتقن عملية البحث عن األحكام القانونية المنظمة

ات التي تضمن ءجراللحقوق، وينتقدها. ويطبق اإل

 عدم االعتداء على الحق.

 

     رابعد: مواءم  مخرجدت تعلم اماقرر )اماهدرات امعدم ( بدسصراتةجة  امصدريس اامصقويم:

 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجدت اماقرر 

Transferable (General) Skills CILOs 
اسصراتةجة  امصعلةم 

 اامصعلم

Teaching 
Strategies 

 يم  امصقواسصراتةجة

Assessment 
Strategies 

d1 حقوقه دون اإلضرار بحقوق اآلخرين،  مارسي

ويعزز ثقافة احترام الحقوق والحريات، ويستعمل 

الوسائل الحديثة في التعلم الذاتي لتنمية ثقافته 

 القانونية. 

يم التعل –التعلم الذاتي 

العروض  –التعاوني 

الحوار  –التقدمية 

 والمناقشة

والحوار  المناقشة

تقييم  –المستمرة 

العروض التقديمية 

تقييم  –للطالب 

 -مستوى اإلنجاز 

االختبارات الشفهية 

 والتحريرية

d2  يجيد مهارات االتصال والتواصل واستخدام الوسائل

الحديثة في التعلم الذاتي، ومهارات المحاججة والدفاع 

 عن الحقوق القانونية. 

   

 

 Course Content  محصوى اماقرر

 

                                                       Theoretical Aspectامجدنب امنظري   أاال:

 امرقم

Order 

اماوضوعدت 

امرئةس / 

 اموحدات

 

 اماوضوعدت امفرعة 

 

عد  

 األسدبةع 

 

امسدعدت 

 امفعلة 

 

رموز 

مخرجدت 

امصعلم 

 ملاقرر
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1 

 تعريفية 

 وتوضيحية
 التعارف -

 عريف بالمقرر الت -

ية للمقرر رأستوضيح الخطة الد -

وما يرتبط به من حضور وتقارير 

 ومشاركة وتقييم.

1 (3) 

a1-b1-
c1-d1 

2 

مدهة  امقدعدة 

امقدنونة  

اخادئاهد 

اتاةةزهد عن 

 غةرهد

التعريف بالقانون وأهميته  -

 ووظيفته

القاعدة القانونية وعناصرها  -

 وخصائصها

 رهايتمييز القاعدة القانونية عن غ -

1 (3) 

a1-b1-
c1-d1 

3 
امقواعد  أنواع

امقدنونة  اأقسدم 

 امقدنون

 القواعد القانونية أنواع -

 أقسام القانون )فروع القانون( -

1 (3) 
a2, b1, 
c1, d1 

4 
 ماد ر امقدنون

 ,a1, b1 (3) 1 المصادر الرسمية للقانون  -
c1, d1 5 -  (3) 1 المصادر التفسيرية للقانون 

نطدق تطبةق  6

قدنون اتفسةرهام  

-a1-b2 (3) 1 نطاق تطبيق القانون -
c2-d1 7 - (3) 1 تفسير القانون 

8 
امصعريف بدمحق 

 ه  أنواعابةدن 

-a1 -c1 (3) 1 التعريف بالحق -
d1 

9 
-a2-b2 (3) 1 الحقوق وتقسيمها أنواع -

c2-d1 

10 

 أركدن امحق

 (3) 1 أشخاص الحق  -
a1, b2, 
c1, d1 

 (3) 1 أشخاص الحق - 11

 (3) 1 محل الحق وحمايته - 12

13 
ماد ر امحق 

 ااسصعادمه
 مصادر الحق  -

 استعمال الحق -

1 (3) a1, b1, 
c1, d1 

14 
إثبدت امحق 

 اانقضدئه
 إثبات الحق -

 انقضاء الحق -

1 (3) a1, b1, 
c1, d1 

 
 عد  األسدبةع اامسدعدت امفعلة 

Number of Weeks /and Contact Hours 
Per Semester 

14 42  

 

 Teaching Strategiesصراتةجةدت امصعلةم اامصعلم اس

 اإللقاء والمحاضرة          

 المناقشة والحوار 

 العصف الذهني

 حل المشكالت إسلوب

 العرض العملي

 كتابة التقارير 
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 استخدام الشبكة العنكبوتية في البحث والتقصي. -التعلم التعاوني 

 مجموعات( –ثنائي  –عمل مستقل )فردي 

 

 Tasks and Assignmentsامواجبدت اامصكلةفدت 

   

 م

No 
 امواجبامصكلةف/ 

Assignments/ Tasks 
)فر ي/ نوع امصكلةف 

 تعداني(
 امدرج  

Mark 

أسبوع 

 امصنفةذ

Week  

خرجدت 

 امصعلم

 

 a2 b1  10 جماعية التكاليف والواجبات 1

 a1 c1  5 جماعية المشاركة 2

 a2 c1  5 فردية الحضور 3

 Totalإجادمي امدرج   
Score 

 20   

 

 :Learning Assessment امصعلم تقةةم

 امرقم

No. 
   امصقةةمأنشط 

Assessment Tasks 

 أسبوع

 امصقةةم

 

 امدرج 

Mark 

نسب  

امدرج  إمى 

امدرج  

 امنهدئة  

  مخرجدت امصعلم

CILOs 
(symbols) 

1 
 ة والتكليفاتنشطاأل

 Tasks and Assignments 
 20 

20/100=  

20 %  

a1, b1 

a2 

 

 Quiz( 1كوز) 2
 

  
 

3 
 اخصبدر ناف امفال

Midterm Exam 

 
20 

20/100=  

20 %  

a1-b1-c1 

     Quiz( 2كوز) 4

6 
 اخصبدر نهدي  امفال )نظري(

Final Exam (theoretical) 

W16 
60 

60/100=  

60%  

a1-b1-c1 

 Total  100 100 اإلجادمي%  

 

كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم :  Learning Resourcesماد ر امصعلم 

 الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 

 : ) ال تزيد عن مرجعةن(Required Textbook(s) اماراجع امرئةس 
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 م. 2020ة علم القانون، مكتبة ومركز الصادق، صنعاء، الطبعة الرابعة، رأسد. فارس محمد القادري، المدخل لد

 م.2012للنشر والتوزيع، صنعاء،  مينعبدالكريم يوسف القاضي، النظرية العامة للقانون، األد. 
 م.1999ة القانون، صنعاء، رأسد. عبدهللا محمد علي المخالفي، المدخل لد

 :Essential Referencesاماراجع اماسدندة 

 

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنصرنتة  امواقع مكصرانامااد ر اإل

 

I. .الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 سياسة حضور الفعاليات التعليمية:    .1

 من المحاضرات. %75يلتزم الطالب بحضور  -

، ويحرم الطالب من دخول االمتحان المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم أستاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25في حال تجاوز الغياب 

  الحضور المتأخر:    .2
تأخر  إذاي، ورأستأخر ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الد إذايسمح للطالب حضور المحاضرة 

   زام يمنع من دخول المحاضرة. المقرر، وعند عدم االلت أستاذزيادة عن ثالث مرات يحذر شفوياً من 

 ضوابط االمتحان:  .3

المقرر السماح له  ستاذفي حال تأخر الطالب عن االمتحان النصفي لنصف ساعة يحق أل -

 بالدخول.

المقرر أن يتخذ ما يراه  ستاذفي حال تغيب الطالب عن حضور االمتحان النصفي يحق أل -

 مناسباً لعالج الحالة.

 ( دقيقة من بدء االمتحان.20تأخر مقدار ) إذامتحان النهائي ال يسمح للطالب بدخول اال -

 تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. إذا -

 :بحاثاألو التكليفات / المهام  .4

 في بداية الفصل، ويحدد مواعيد تسليمها. بحاثالمقرر نوع التكاليف واأل أستاذيحدد     -

 وتسليمها. بحاثالمقرر الضوابط لتنفيذ التكاليف واأل أستاذيبين  -

تأخر الطالب في تسليم التكاليف عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في  إذا -

 تسليمه.

 الغش:   .5

ن وئفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة ش -

 الطالب.

يحرم من الدرجة  بحاثوت قيام الطالب بالغش أو النقل في التكاليف واألفي حال ثب -

 المخصصة لذلك.

 االنتحال:   .6

ن ئواالمتحان نيابة عنه تطبق الئحة ش داءفي حال ثبوت وجود شخص ينتحل شخصية طالب أل

 الطالب.

 : آخرىسياسات   .7
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 مبد ئ امقدنون :خط  مقرر

 

 اماقرر أسصدذمعلومدت عن 

 االسم

Name 
  . فدرس محاد امقد ري

 )أسبوعةد(امسدعدت اماكصبة  

Office Hours 
 

اماكدن 

ارقم 

  .امهدتف

 جدمع  صنعدء

777919146 
 امسبت

 
 األحد

 
 االثنةن

 
 امثالثدء

 
 األربعدء

 
 امخاةس

 

امبريد 

 يمكصراناإل

E-mail 

farisalqadre@gmail.com 

farsadv@hotmail.com 
      

 

 :General information about the courseمعلومدت عدم  عن اماقرر 

1 
 اسم اماقرر

Course Title 
 مبد ئ امقدنون

2 
 اقرر ارقاهرمز ام

Course Code and 
Number 

 

3 
 امسدعدت اماعصادة ملاقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursامسدعدت اماعصادة 
 اماجاوع

Total 
 محدضرات

Lecture 
 عالي

Practical 
 /تادرينساندر

Seminar/Tutorial 

3   3 

4 
 يرأساماسصوى اامفال امد

Study Level and 
Semester 

 ال امثدنيامف –امثدني 

5 
-Preاماصطلبدت امسدبق  ملاقرر
requisites  

 ال توجد

6 
اماصطلبدت اماادحب  )إن 

 Co –requisite(اجدت
 ال توجد

7 
 درس مه اماقرريامبرندمج امذي 

Program (s) in which 
the course is offered 

 كدف  امصخاادت  –امبكدموريوس 

8 
 مغ  تدريس اماقرر

Language of teaching 
the course 

 امعربة 

9 
 مكدن تدريس اماقرر

Location of teaching 
the course 

 كلة  امصجدرة ااالقصاد 

 

mailto:farisalqadre@gmail.com
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 Course Description  اصف اماقرر

يهدف المقرر إلى تزويد الطالب بالمبادئ األساسية للقانون باعتبارها مدخالً لعلم القانون، حيث يتناول 

 ألولاونظرية الحق(، حيث يركز الجزء  –التنظيم القانوني وهما: )نظرية القانون  األساسان اللذان يقوم عليهما

)نظرية القانون( على تحليل القاعدة القانونية من خالل: )تعريف القانون وبيان أهميته ووظيفته، وبيان القاعدة 

يقه مصادره ونطاق تطبالقانونية وعناصرها وخصائصها وتمييزها عن غيرها، كما يتناول تقسيمات القانون، و

وكيفية تفسير القانون(. ويتناول في الجزء الثاني )نظرية الحق( ببيان ماهية الحق وتقسيماته، وتحديد أشخاصه 

ومحله، وكيفية استعمال الحق وآليات حمايته، وطرق إثباته وصوالً إلى انقضاء الحق، بما يُمكن الطالب من 

 فهم واستيعاب هذه المبادئ.

 

 Course Intended Learning علم اماقررمخرجدت ت
Outcomes (CILOs) 

   اماقرر سوف يكون امطدمب قد را على أن:رأسبعد االنصهدء من  

a1 .يعرف ماهية القانون وكيفية سن القوانين 

a2 والمجتمع التي ينظمها القانون. فراديوضح تقسيمات القانون، ويميز حقوق األ 

b1 القواعد القانونية، ويميز القاعدة اآلمرة عن  أنواعنونية وغيرها، ويقارن بين بين القواعد القا يميز

 القاعدة المكملة.

b2  يحلل ويفسر النصوص القانونية ويطوعها لخدمة وجهة النظر التي يتبناها. ويستشعر أهمية القانون

 ووجوب احترام قواعده وعدم تجاوزها.

c1  بقها على الواقع العملي.الحقوق وتقسيماتها ويط أنواعيستعرض 

c2 من ات التي تضءجرايتقن عملية البحث عن األحكام القانونية المنظمة للحقوق، وينتقدها. ويطبق اإل

 عدم االعتداء على الحق.

d1 حقوقه دون اإلضرار بحقوق اآلخرين، ويعزز ثقافة احترام الحقوق والحريات، ويستعمل  مارسي

 ذاتي لتنمية ثقافته القانونية. الوسائل الحديثة في التعلم ال

d2  مهارات االتصال والتواصل واستخدام الوسائل الحديثة في التعلم الذاتي، ومهارات المحاججة يجيد

 والدفاع عن الحقوق القانونية. 

 

 Course Content  محصوى اماقرر

 

 : Theoretical Aspectخط  تنفةذ اماوضوعدت امنظري 

 امرقم

Order 

 اموحدات

)اماوضوعدت 

 (امرئةس 

Units 

 اماوضوعدت امصفاةلة 

Sub Topics 

 األسبوع

Week 
Due 

امسدعدت 

 امفعلة 

Con. H 

1 

 تعريفية 

 وتوضيحية
 التعارف -

 التعريف بالمقرر  -

ية للمقرر وما رأستوضيح الخطة الد -

يرتبط به من حضور وتقارير 

 ومشاركة وتقييم.

W1 (3)  
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2 
مدهة  امقدعدة 

 اهدامقدنونة  اخادئ

 اتاةةزهد عن غةرهد

 التعريف بالقانون وأهميته ووظيفته -

القاعدة القانونية وعناصرها  -

 وخصائصها

 تمييز القاعدة القانونية عن غيرها -

W2 (3)  

3 
امقواعد  أنواع

امقدنونة  اأقسدم 

 امقدنون

 القواعد القانونية أنواع -

 أقسام القانون )فروع القانون( -

W3 (3)  

4 
 ماد ر امقدنون

W4 (3) ر الرسمية للقانون المصاد -  

W5 (3) المصادر التفسيرية للقانون  - 5  

نطدق تطبةق امقدنون  6

 اتفسةره

W6 (3) نطاق تطبيق القانون -  

W7 (3) تفسير القانون - 7  

W8 (3) االخصبدر امنافي 8  

امصعريف بدمحق ابةدن  9

 ه  أنواع

W9 (3) التعريف بالحق -  

W10 (3) الحقوق وتقسيمها أنواع - 10  

11 

 أركدن امحق

W11 (3) أشخاص الحق  -  

W12 (3) أشخاص الحق - 12  

W13 (3) محل الحق وحمايته - 13  

14 
ماد ر امحق 

 ااسصعادمه
 مصادر الحق  -

 استعمال الحق -
W14 (3)  

 إثبدت امحق اانقضدئه 15
 إثبات الحق -

 انقضاء الحق -
W15 (3)  

W16 (3) االخصبدر امنهدئي 16  

ت امفعلة عد  األسدبةع اامسدعد   16 48 

 

 Teaching Strategiesاسصراتةجةدت امصعلةم اامصعلم 

 اإللقاء والمحاضرة          

 المناقشة والحوار 

 العصف الذهني

 حل المشكالت إسلوب

 العرض العملي

 كتابة التقارير 

 استخدام الشبكة العنكبوتية في البحث والتقصي. -التعلم التعاوني 

 مجموعات( –ثنائي  –ي عمل مستقل )فرد

 

 

 Tasks and Assignmentsامواجبدت اامصكلةفدت 
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 م

No 
 امواجبامصكلةف/ 

Assignments/ Tasks 
نوع امصكلةف 

 )فر ي/ تعداني(

امدرج  

 اماسصحق 

Mark 

 أسبوع امصنفةذ

Week Due 

  10 جماعية التكاليف والواجبات 1

  5 جماعية المشاركة 2

  5 فردية الحضور 3

  Total Score  20إجادمي امدرج   

 

 :Learning Assessment امصعلم تقةةم

 م

No 
 امصقويم أسدمةب

Assessment Method 

موعد)أسبوع( 

 امصقويم

Week 
Due 

 امدرج 

Mark 

 اموزن امنسبي%

Proportion of Final 
Assessment 

1 
 ة والتكليفاتنشطاأل

 Tasks and Assignments 
 20 

20/100=  

20 %  

 Quiz( 1كوز) 2
 

  

3 
 اخصبدر ناف امفال

Midterm Exam 

 
20 

20/100=  

20 %  

    Quiz( 2كوز) 4

 اخصبدر نهدي  امفال )نظري( 6
W16 

60 60%  

 Total  100 100 اإلجادمي% 

 

كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم :  Learning Resourcesماد ر امصعلم 

 ، بلد النشر(.الكتاب، دار النشر

 

 : ) ال تزيد عن مرجعةن(Required Textbook(s) اماراجع امرئةس 
 م. 2019ة علم القانون، مكتبة ومركز الصادق، صنعاء، الطبعة الثالثة، رأسد. فارس محمد القادري، المدخل لد

 م.2012 للنشر والتوزيع، صنعاء، ميند. عبدالكريم يوسف القاضي، النظرية العامة للقانون، األ

 م.1999ة القانون، صنعاء، رأسد. عبدهللا محمد علي المخالفي، المدخل لد

 :Essential Referencesاماراجع اماسدندة 

 

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنصرنتة  امواقع مكصرانامااد ر اإل
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II. .الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي: بعد الرجوع للوائح

1.  

 سياسة حضور الفعاليات التعليمية:  

 من المحاضرات. %75يلتزم الطالب بحضور  -

المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم، ويحرم الطالب من دخول االمتحان  أستاذيقدم  -

 من مجلس القسم. الحرمان إقرارويتم  %25في حال تجاوز الغياب 

2.  
  الحضور المتأخر:  

تأخر  إذاي، ورأستأخر ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الد إذايسمح للطالب حضور المحاضرة 

   المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة.  أستاذزيادة عن ثالث مرات يحذر شفوياً من 

3.  

 ضوابط االمتحان:

المقرر السماح له  ستاذتحان النصفي لنصف ساعة يحق ألفي حال تأخر الطالب عن االم -

 بالدخول.

المقرر أن يتخذ ما يراه  ستاذفي حال تغيب الطالب عن حضور االمتحان النصفي يحق أل -

 مناسباً لعالج الحالة.

 ( دقيقة من بدء االمتحان.20تأخر مقدار ) إذاال يسمح للطالب بدخول االمتحان النهائي  -

 ن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية.تغيب الطالب ع إذا -

4.  

 :بحاثاألو التكليفات / المهام

 في بداية الفصل، ويحدد مواعيد تسليمها. بحاثالمقرر نوع التكاليف واأل أستاذيحدد     -

 وتسليمها. بحاثالمقرر الضوابط لتنفيذ التكاليف واأل أستاذيبين  -

تسليم التكاليف عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر  تأخر الطالب في إذا -

 في تسليمه.

5.  

 الغش: 

ن وئفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة ش -

 الطالب.

يحرم من الدرجة  بحاثفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش أو النقل في التكاليف واأل -

 لذلك.المخصصة 

6.  
 االنتحال: 

 نئواالمتحان نيابة عنه تطبق الئحة ش داءفي حال ثبوت وجود شخص ينتحل شخصية طالب أل

 الطالب.

7.  
 : آخرىسياسات 

 ..إلخ. بحاثمثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكاليف واأل آخرىأي سياسات 

 

 
 


