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  انذراطي:انخؼزيف ببنًمزر أ. 

  انًؼخًذة:انظبػبث . 1

 انًمزرَىع . 2

   أخشي  يزطهت لغى   هُخيزطهت ك   يزطهت جبيؼخ أ.

    اخزُبسٌ   إججبسٌ ة.

 يمذو فيه انًمزر انذي/ انًظخىي  انظُت. 3

 / انًظخىي انثبيٍانظُت انزابؼت

 

 وجذد( إٌ). انًخطهببث انظببمت نهذا انًمزر 4

 ال يوجد

 

 وجذد( )إٌانًخطهببث انًخشايُت يغ هذا انًمزر . 5

 ال َىجذ

 

 

 )اخزش كم يب َُطجك(ًَظ انذراطت . 6

 انُظبت  ػذد انظبػبث انخذريظيت انذراطت ًَظ و

  08% انًحبضزاث انخمهيذيت 1

   انخؼهيى انًذيح  2

  28%  اإلنكخزوَيانخؼهيى  3

    ػٍ بؼذانخؼهيى  4

    أخزي 5
 

 

 يغزىي انفظم انذساعٍ( )ػهً انخؼهى انفؼهيت نهًمزر طبػبث. 7

 طبػبث انخؼهى انخكزار انؼذد انُشبط و

   طبػبث االحصبل

 45 45×3 3 يحبػشاد 4

 ------ ------ ------ يؼًم أو أعزىدَى 2

 ------ ------ ------ دسوط إػبفُخ 3

 ------ ------ ------ أخشي )رزكش( 4

 45 ------ ------ اإلخًبني 

   طبػبث انخؼهى األخزي*

 38 45×2 2 عبػبد االعززكبس 4

 4 4×4 4 انىاججبد 2

 4 4×4 4 انًكزجخ 3

 4 4×4 4 انًشبسَغ /إػذاد انجحىس 4

 2 4×2 2 اخزجبساد فظهُخ 5

 2 2×4 4 اخزجبس َهبئٍ 6

 3 4×3 3 انزحؼُش نالخزجبساد 7

 ------ ------ ------ أخشي )رزكش( 0

 48 ------ ------ اإلخًبني 9

 05 ------ ------ إخًبني طبػبث انخؼهى 48
، وَشيًم رني : جًُيغ أَشيطخ انيزؼهى، يثيم: عيبػبد االعيززكبس، نهًميشسهٍ يمذاس انىلذ انًغزثًش فٍ انُشبؽبد انزيٍ رغيهى فيٍ رحمُيك يخشجيبد انيزؼهى * 

 إػذاد انًشبسَغ، وانىاججبد، وانؼشوع، وانىلذ انزٌ َمؼُه انًزؼهى فٍ انًكزجخ
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 انخؼهيًيت:انًمزر ويخزخبحه  هذف-ة

 هًمزر:انؼبو نىصف ان. 1

انزؼشَف ثبنمبَىٌ انذونٍ انخبص، أعظ اكزغبة انجُغُخ وفمذهب واعزشدادهب فٍ انُظبو انغؼىدٌ، يشكض األشخبصَزُبول   

انطجُؼُخ واالػزجبسَخ األجُجُخ، انُظشَخ انؼبيخ نزُبصع انمىاٍَُ، االخزظبص انمؼبئٍ انذونٍ، انزُفُز انذونٍ نألحكبو واألوايش 

 انؼشثُخ انغؼىدَخ.األجُجُخ فٍ انًًهكخ 

 

 

  انهذف انزئيض نهًمزر. 2

 ٌهدف المقرر إلى أن ٌحقق الطالب النتائج اآلتٌة:
 .مقارنة بأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة القواعد القانونٌة التً تنظم العالقات الدولٌة الخاصة ـ معرفة

 ـ القدرة على تحدٌد موضوعات القانون الدولً الخاص ومصادره و طبٌعته .
 اإللمام بنظام  الجنسٌة فً النظام السعودي مقارنة بالشرٌعة اإلسالمٌة. -
 القدرة على تحدٌد حاالت اكتساب و فقد الجنسٌة السعودٌة وحاالت استردادها . -
 القدرة على تطبٌق قواعد التنازع بٌن القوانٌن. -
                                                            .معرفة أحكام مركز األجانب فً المملكة العربٌة السعودٌة - 

 نهًمزر:يخزخبث انخؼهى . 3

 يخزخبث انخؼهى نهًمزر
  ريش

انًزحبظ انخؼهى يخزج 

  نهبزَبيح

  انًؼبرف 1

 ط -2                                                               اإللمام بنظام  الجنسٌة فً النظام السعودي مقارنة بالشرٌعة اإلسالمٌة. 1.1

مقارندة بأحكدام الشدرٌعة  القواعدد القانونٌدة التدً تدنظم العالقدات الدولٌدة الخاصدة معرفة 1.2
 .اإلسالمٌة

 ط -4

  انًهبراث 2

 س - 4 ٌقارن احكام مركز االجانب بالفقه اإلسالمً . - 2.1

 س - 3 تطبٌق قواعد التنازع بٌن القوانٌن.القدرة على  - 2.2

  انكفبءاث 3

 د - 4 ٌعمل على إٌجاد الحلول السلٌمة فً القضاٌا التً ٌتعرض لها. 3.1

 د  – 2 القدرة على تحدٌد حاالت اكتساب و فقد الجنسٌة السعودٌة وحاالت استردادها . 3.2

 د -3 بطزيمت طهيًه .يؼزض رأيه ػزضبً يمُؼبً ويمذو أدنخه ودفىػه  3.3

   

   
 

 

  انًمزر يىضىػبثج. 

 االحصبلطبػبث  لبئًت انًىضىػبث و

4 
 

 التعرٌف بالقانون الدولً الخاص وتحدٌد موضوعاته
3 

2 
 

 مقارنة بأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة مصادر القانون الدولً الخاص
3 

3 
 

 العامة والذاتٌة خصائص قواعد القانون الدولً الخاص
3 

 3 أحكام الجنسٌة السعودٌة  4

 3 الجنسٌة األصلٌة والجنسٌة المكتسبة  5

 3 فقد الجنسٌة السعودٌة واستردادها  6

 3 اآلثار المترتبة على اكتساب الجنسٌة وزوالها . 7
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 3 التنازع الدولً بٌن القوانٌن  0

9 
مقارنددة بأحكددام الشددرٌعة  جانددب فددً المملكددة العربٌددة السددعودٌةلأل النظددامً مركددزال

 .اإلسالمٌة
3 

 3 للمحاكم السعودٌة االختصاص القضائً الدولً 48

 45 انًدًىع

 

 وانخمييى:انخذريض  د.
 يى يانخم وطزقيخزخبث انخؼهى نهًمزر يغ كم يٍ اطخزاحيديبث انخذريض  ربظ . 1

 يىيانخم طزق انخذريض اطخزاحيديبث يخزخبث انخؼهى  زيشان

 انًؼبرف 1.0

1.1 
اإللمددام بنظددام  الجنسددٌة فددً النظددام السددعودي 

                                                               مقارنة بالشرٌعة اإلسالمٌة.

 ات المحاضر -

  مناقشةالحوار وال -

 النظريةاالختبارات  -

                            الواجبات تقييم  -

1.2 

القواعددد القانونٌددة التددً تددنظم العالقددات  معرفددة
مقارنددددة بأحكددددام الشددددرٌعة  الدولٌددددة الخاصددددة

 .اإلسالمٌة

 ات المحاضر -

  مناقشةالحوار وال -

 اقعيةوو تطبيقهضرب أمثلة  -
 والتدريب العملي عليها

 النظريةاالختبارات  -

                            الواجبات تقييم  -

…    

 انًهبراث 2.0

2.1 

  اتالمحاضر - ٌقارن احكام مركز االجانب بالفقه اإلسالمً . -

التددددريب علدددي ا وددداليب و  -
الطدددددددرخ المودددددددتخدمة  دددددددي 

 المقارنة      

 النظريةاالختبارات  -

 المناقشات الشفهية  تقييم  -

                    اثناء المحاضرات

2.2 

القددددرة علدددى تطبٌدددق قواعدددد التندددازع بدددٌن  -
 القوانٌن.

  اتالمحاضر -

              التدريب العملي -
     
 

                  

 النظريةاالختبارات  -

 المناقشات الشفهية  تقييم  -

 انكفبءاث 3.0

3.1 
ٌعمل على إٌجاد الحلول السلٌمة فدً القضداٌا التدً 

 ٌتعرض لها.

االختبدددددارات التحريريدددددة  -                     التدريب العملي
 والشفهية

 

3.2 

القددددرة علدددى تحدٌدددد حددداالت اكتسددداب و فقدددد 
 الجنسٌة السعودٌة وحاالت استردادها .

 .مناقشة والحوار ال -
                   التدريب العملي -

االختبارات التحريرية  -
 والشفهية

 
 

    

 
يؼررزض رأيرره ػزضرربً يمُؼرربً ويمررذو أدنخرره ودفىػرره 

 بطزيمت طهيًه .

االختبدددددارات التحريريدددددة  -                     التدريب العملي
 والشفهية

    

 انطهبت  حمييى أَشطت. 2

 يىيانخم أَشطت و
 حىليج انخمييى
 )ثبألعجىع(

 انُظبت 

 يىيانخمدرخت  إخًبنييٍ 

1 
األعييييييييييييييييييجىع  اول   صلي اختبار

 انغبدط
02% 

 %02األعيجىع انثيبٍَ  ثاني   صلي اختبار 2
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 يىيانخم أَشطت و
 حىليج انخمييى
 )ثبألعجىع(

 انُظبت 

 يىيانخمدرخت  إخًبنييٍ 

 ػشش

3 
اثُيييييبص انفظيييييم  انشفهُخانًشبسكخ  

 انذساعٍ
02% 

4 
األعجىع انشاثيغ  اخزجبس َهبئٍ

 ػشش
02% 

 %022  انًجًىع 5
 انخ( وسلخ ػًميششوع جًبػٍ،  ،رمذًٍَػشع  شفهٍ، ،رحشَشٌ اخزجبس)ُى ُانزم أَشطخ

 

 

 انطالبي:األكبديًي وانذػى  اإلرشبدأَشطت  -هـ 
 انخذريض نإلرشبد األكبديًي وانذػى نهطالة.طبػبث أطبىػيب ػٍ طزيك أحذ أػضبء هيئت  3

 أعجىػُب.  نإلسشبد األكبدًٍَ عبػبد 6رى رحذَذ ػذد  -

إػالٌ عبػبد اإلسشبد نهطالة ثزىلُزبد يحذدح ويؼهُخ ػهً ثبة انًكزت يٍ خالل انجذول انذساعٍ  -

 واإلسشبد. وانغبػبد انًكزجُخ

َخ يؼهى يٍ خالل إسعبل ثشَذ انكزشوٍَ إػالٌ انطالة ثًىاػُذ ػمذ االجزًبػبد انجًبػُخ وانفشد -

انًششذ األكبدًٍَ( أو يٍ  -خالل انجىاثخ اإلنكزشوَُخ نهُظبو األكبدًٍَ )يب َزؼهك ثبنطبنت نهطبنت يٍ

 خالل االرظبل ثبنجىال أو ػٍ ؽشَك انىارغبة.

ثبإلسشبد  رىػُح ثؼغ انًغبئم انًزؼهمخ -ثؼغ األيىس األكبدًَُخ : )يُبلشخانذػى انطالثٍ ويٍ أيثهزه

                   انؼًم ػهً حم انًشكالد نهطالة...انخ(. -ػهً يؼذل يشرفغ انحظىل ُخكُف  -كُفُخ إداسح انىلذ - األكبدًٍَ

 
  وانًزافك:يصبدر انخؼهى  –و 
 انخؼهى:يصبدر لبئًت . 1

 نهًمزر انًزخغ انزئيض

 –مركدز األجاندب  –المدوطن  –الجنسدٌة ، القانون الدولً الخاص السعودي-
)  م 2002 ،تنددازع القددوانٌن د. طلعددت محمددد دوٌدددار –تنددازع االختصدداص 

 مقترح (

 انًظبَذةانًزاخغ 

د. أحمددد عبددد الكددرٌم  ،مبددادا القددانون الدددولً الخدداص اإلسددالمً المقددارنـدد 
 م . 9191القاهرة . ، سالمة

 م . 9111 ،د. هشام علً صادق ،الجنسٌة و الموطن و مركز األجانبـ 
 

  .والمر وعة على البالك بورد المحاضرات الموجلة على االيكو - اإلنكخزوَيتانًصبدر 

 انًكزجخ انغؼىدَخ انشلًُخ

    http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx انغؼىدَخ   انًكزجخ انشلًُخ  يأخز

 

 انًطهىبت:انًزافك وانخدهيشاث . 2

 يخطهببث انًمزر انؼُبصز

 انًزافك
                     طالبا على ا قل. 02يلزم تو ير قاعة دراوية توتوعب  - إنخ(...  ، لبػبد انًحبكبحانؼشع انذساعُخ، انًخزجشاد، لبػبد انمبػبد)

 انخمُيت انخدهيشاث
 انجشيجُبد( انزكُخ،انغجىسح  انجُبَبد،ػشع  )جهبص

 عجىسح ركُخ -ا جهبص ػشع دارب شى

  رجؼبً نطجُؼخ انزخظض() يأخز حدهيشاث

http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx
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 نًمزر:اخىدة  حمىيىس. 
  

 يىميطزق انخ ىٌانًميً يدبالث انخمىيى

 غُش يجبششح ) اعزجُبٌ ( انطالة اِداص انزذسَغٍ

 يجبشش ) انًزبثؼخ ( انمغىسئُظ  اِداص انزذسَغٍ

 يجبشش نجُخ االخزجبساد ثبنجشَبيج يشاجؼخ انىسلخ االخزجبسَخ

 يجبشش ) انُزبئج ( أعزبر انًمشس رمُُى انطالة فٍ انًمشس

 يجبشش يشاجغ َظُش يٍ أػؼبص هُئخ انزذسَظ يشاجؼخ رظحُح انىسلخ االخزجبسَخ

 يجبشش ) انُزبئج ( أعزبر انًمشس يذي رحظُم يخشجبد انزؼهى نهًمشس

 غُش يجبششح ) اعزجُبٌ ( انطالة يذي رحظُم يخشجبد انزؼهى نهًمشس

 يجبشش نجُخ انخطؾ وانًُبهج ثبنمغى انكزبة انًمشس 

 غُش يجبششح ) اعزجُبٌ ( انطالة انكزبة انًمشس 
 إنخ(يظبدس انزؼهى ...  نهًمشس،يخشجبد انزؼهى فبػهخ ؽشق رمُُى انطالة، يذي رحظُم ، فبػهُخ انزذسَظ )يثم.يجبالد انزمىَى 

 رحذَذهب( زىَ) أخشي ،ُشظانًشاجغ انُ انجشَبيج،لُبداد  انزذسَظ،أػؼبص هُئخ  )انطهجخ، ىٌانًمًُ

 (يجبشش وغُش يجبشش)ُى مُانز ؽشق

 

 

 

 . اػخًبد انخىصيف ذ
 األَظًتيدهض لظى  خهت االػخًبد

 (3انًدهض رلى ) رلى اندهظت

 و 2/11/2112  انًىافك -هـ 3/2/1441 اندهظتحبريخ 

 


