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نووذج رقن ()21
خبيؼخ  /أكبديًيخ  :االسكُذسيخ
كهيخ  /يؼٓذ  :انحمٕق
لسى  :انهيسبَس
توصيف هقرر دراسى
 -1ثيبَبد انًمشس

انفشلخ  /انًسزٕٖ  :انشاثغ

انشيض انكٕدٖ :
111111

اسى انًمشس  :انحمٕق انؼيُيخ
االطهيخ

انزخظض  :انحمٕق

ػذد انٕحذاد انذساسيخ:

ْ -1ذف انًمشس:

يٓذف انًمشس انٗ أٌ يكٌٕ انطبنت لبدساًػهٗ انزؼشف ػهٗ يبْيخ ْزِ انحمٕق
ٔيظبدسْب ٔاحكبيٓب .

َظشٖ

√ ػًهٗ

 -3انًسزٓذف يٍ رذسيس انًمشس :ثُٓبيخ ْزا انًمشس يكٌٕ انطبنت لبدساً ػهٗ -:
أ -انًؼهٕيبد ٔانًفبْيى

 8.1يؼشفخ ٔفٓى لٕاَيٍ انًدزًغ انًذَٗ ٔحمٕق االَسبٌ ٔانذيًمشاطيخ
ٔانًجبدٖء انحبكًخ ألخالليبد يًبسسخ انًُٓخ .
 1.1دٔس انمبٌَٕ ٔيشاحم رطٕسِ ٔاًْيزّ فٗ ثُبء انًدزًغ .
 3.1انًجبدٖء األسبسيخ ٔانُظشيبد ٔاألردبْبد انمبََٕيخ .

ة -انًٓبساد انزُْيخ :

 1.2رفسيش َظٕص انمبٌَٕ رفسيشاً سهيًب ً ٔاسزخالص يبيجطجك يُٓب ػهٗ
انٕلبئغ .
 2.2اسزخالص اردبْبد انمضبء فٗ انًسبئم انًؼشٔضخ ٔاسزخذايٓب فٗ
رذػيى سأيّ .

ج -انًٓبساد انًُٓيخ
انخبطخ ثبنًمشس:

 213اخشاء انًفبٔضبد
 1.3طيبغخ انؼمٕد ٔرمذيى االسزشبساد .

د -انًٓبساد انؼبيخ :

انٓيئخ انمٕييخ نضًبٌ خٕدح انزؼهيى ٔ اإلػزًبد

 517انزؼجيش ػٍ ٔخٓخ َظشِ ثٕضٕذ فٗ انًسبئم انخالفيخ ٔػشع انحدح
انزٗ يسزُذ إنيٓب .
 8.7اسزخذاو انًظطهحبد انمبََٕيخ ثطشيمخ سهيًخ .
 -2يحزٕٖ يمشس :

 -7أسبنيت انزؼهيى
ٔ انزؼهى

 القسن االول  -:أحكام الحقوق العينية األصلية .
 انجبة األٔل  :حك انًهكيخ . انجبة انثبَٗ  :انحمٕق انؼيُيخ انًزفشػخ ػٍ انًهكيخ . انفظم األٔل ( حك االَزفبع ٔحك االسزؼًبل انسكٍ ٔحكانحكش).
 انفظم انثبَٗ ( حك االسرفبق). القسن الثانى  -:هصادر الحقوق العينية األصلية .
 انفظم األٔل  :االسزيالء . انفظم انثبَٗ  :االنزظبق . انفظم انثبنش  :انشفؼخ . انفظم انشاثغ  :انحيبصح . انفظم انخبيس :انًيشاس ٔانٕطيخ . -انًحبضشاد

 -6أسبنيت انزؼهيى
ٔ انزؼهى نهطالة رٖٔ
انمذساد انًحذٔدح
 -5رمٕيى انطالة  :االيزحبٌ انزحشيشٖ
االيزحبٌ انُظشٖ
أ-األسبنيت انًسزخذيخ
ة -انزٕليذ
 3ساعات
ج -رٕصيغ انذسخبد
القسن االول  :عشر درجات
القسن الثانى  :عشر درجات
 -8لبئًخ انكزت انذساسيخ ٔ انًشاخغ :
أ -يزكشاد
اليوجد
ة -كزت يهضيخ
 كزبة انحمٕق انؼيُيخ األطهيخ .ج -كزت يمزشحخ
ال يوجد
د -دٔسيبد ػهًيخ
أٔ َششاد  ...انخ

أسزبر انًبدح :

سئيس يدهس انمسى انؼهًٗ :

