
   
  انمىييخ نضًبٌ خىدح انزؼهيى و اإلػزًبد انهيئخ

 (21نموذج رقم )                   

 

  االسكُذسيخ خبيؼخ / أكبديًيخ : 

 انحمىق كهيخ / يؼهذ :

  انهيسبَس لسى :

 

 

 توصيف مقرر دراسى 
 ًمشسانثيبَبد  -1

اندُسيخ ويشكض   -:سى انًمشسا  انشيض انكىدي :

 االخبَت 

 انثبنثخ  انفشلخ / انًسزىي :

 

لسى  انزخظض :

 انذونً انخبص 

  

                             ػًهً           √َظشي          سبػخ يؼزًذح  66 يخ:ػذد انىحذاد انذساس

  

 

 

 هذف انًمشس: -2

 

 

إحبطخ انطالة ػهًبً ثأحكبو اندُسيخ يٍ حيث يؼُبهب وأسجبة كسجهب او َمذهب 

 وانمضبء انًخزض ثًُبصػبد اندُسيخ .

 

 -ىٌ انطبنت لبدساً ػهً :ثُهبيخ هزا انًمشس يك انًسزهذف يٍ رذسيس انًمشس: -3

 

 انًفبهيى انًؼهىيبد و -أ

 

 

 

 األسس انُظشيخ انزً يمىو ػهيهب لبَىٌ اندُسيخ .  -1-أ

 كيفيخ اكزسبة اندُسيخ االطهيخ وانطبسئخ فً انمبَىٌ انًظشي .  -2-أ

 َضع اندُسيخ انًظشيخ ثبنسحت أو االسمبط . -3-أ

 اثجبد اندُسيخ انًظشيخ . -4-أ

 خُجً . رؼشيف األ-5-أ
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 انًهبساد انزهُيخ : -ة

 

 

 

 

 

 

انًؤثشحػهً خُسيخ انفشد فً انًسأنخ يحم  إيكبَيخ رحهيم انىلبئغ -1 -ة 

انجحث كبنًزؼهك ثبلبيخ انشخض يذح يؼيُخ فً انجالد او انًيالد ػهً االلهيى 

 السزخالص انُزبئح 

 يخ انميبو ثزفسيش َظىص انمبَىٌ انًزؼهمخ ثفمذ أو يُح اندُس -2-ة

انميبو ثبنجحث وانزحهيم وانزأطم إليدبد حم نًشكالد رؼذد واَؼذاو  -3-ة

 اندُسيخ 

 رحذيذ انمضبء انًخزض ثُظش يُبصػبد اندُسيخ  -4 -ة

 رحذيذ وسبئم اثجبد اندُسيخ انًظشيخ واألخُجيخ  -5 -ة

انمذسح ػهً رحهيم انُظىص انمبَىَيخ انًُظًخ إللبيخ األخبَت داخم  -6-ة

 يظش 

 نًهبساد انًهُيخا -ج

 انخبطخ ثبنًمشس:

 

 أٌ يكىٌ لبدساً ػهً كزبثخ يزكشاد انذفبع فً يُبصػبد اندُسيخ  -1 -ج

أٌ يكىٌ لبدساً ػهً كزبثخ يزكشاد وانًشافؼخ أيبو انمضبء وهيئبد  2 -ج

 انزحكيى الثجبد أوَضع خُسيخ انشخض

انظبدسح  أٌ يكىٌ لبدساً ػهً انطؼٍ فً األحكبو وانزظهى يٍ انمشساد -3-ج

 ثشأٌ اندُسيخ 

 أٌ يكىٌ لبدساً ػهً رحذيذ حمىق وواخجبد األخبَت انًيميًيٍ فً يظش  -4-ج

  

 انًهبساد انؼبيخ : -د

 

 

 

 أٌ يكىٌ لبدس ػهً اسزخذاو انحبست اآلنً فً انًدبل  -1-د

 انمذسح ػهً اسزخذاو انًطهحبد انمبَىَيخ ثطشيمخ سهيى  -2-د

انًشبسكخ فً انًُبلشبد واثذاء االساء فيًب يؼشع يٍ يشكالد خبطخ  -3-د

 ثبندُسيخ 

 انمذسح ػهً رحذيذ انًشكض انمبَىًَ نألخبَت داخم يظش  -4-د

 يحزىي يمشس : -4

 

 

 

 

 ماهيت الجنسيت  -4-1

 رؼشيف اندُسيخ  4-1-1

 خظبئض فكشح اندُسيخ  4-1-2

 

  كسب الجنسيت -4-2

 انًؼبطشح نهًيالد اندُسيخ  -4-2-1

 اندُسيخ االحمخ ػهً انًيالد) انزدُس( -4-2-2

 

 زوال الجنسيت  -4-3

 صوال اندُسيخ اخزيبساً  -4-3-1

 صوال اندُسيخ خجشاً  -4-3-2

 

  اثباث الجنسيت -4-4

 اثجبد انظفخ انىطُيخ  -4-4-1

 اثجبد انظفخ األخُجيخ  4-4-2

 

  حكام الصادرةالقضاء المختص بمازعاث الجنسيت وحجيت اال -5

 أَىاع يُبصػبد اندُسيخ  -5-1

 انمضبء انًخزض ثًُبصػبد اندُسيخ  5-2
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 أثباث الجنسيت  -6

 طشق االثجبد  6-1

 ػتءاالثجبد  2 -6

 

  مركس األجانب -7

 دخىل األخبَت فً يظش  7-1

 إلبيخ األخبَت فً يظش  7-2

 إثؼبد األخبَت ػٍ يظش  3 -7

 أسبنيت انزؼهيى  -5

 و انزؼهى       

 

 

 انًحبضشاد  -

 انُذواد   -

 وسش ػًم  -

 َشبطبد يزى اسزخذاو االَزشَذ فيهب  -

 انًُبلشبد واثذاء انشأي  -

 نهب الانسبػبد انًكزجيخ انًمشسح نهمبء انطالة خ -

 أسبنيت انزؼهيى  -6

و انزؼهى نهطالة روي 

 انمذساد انًحذودح

 

 

 انًحبضشاد    -

 انُذواد   -

 وسش ػًم  -

 زخذاو االَزشَذ فيهب َشبطبد يزى اس -

 انًُبلشبد واثذاء انشأي  -

 انسبػبد انًكزجيخ انًمشسح نهمبء انطالة خالنهب

  :رمىيى انطالة  -7

 انزحشيشيااليزحبٌ  األسبنيت انًسزخذيخ-أ

  َهبيخ انفظم انذساسً االول انزىليذ -ة

 درجت  12 رىصيغ انذسخبد -ج

 غ :لبئًخ انكزت انذساسيخ و انًشاخ -8

  يزكشاد - أ

 كزت يهضيخ - ة

 

 الجنسيت ومركس األجانب  -

 أ.د/ حفيظخ انسيذ انحذاد 

 

  خكزت يمزشح -ج
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 دوسيبد ػهًيخ  -د

 أو َششاد ... انخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سئيس يدهس انمسى انؼهًً :                                           أسزبر انًبدح :


