
   
  انهيئخ انمىييخ نضًبٌ جىدح انزؼهيى و اإلػزًبد

 
 

 (21نموذج رقم )

 

 االسكُذسيخ جبيؼخ / أكبديًيخ : 

 انحمىق كهيخ / يؼهذ :

  انهيسبَس لسى :

 

 

 توصيف مقرر دراسى 
 ًمشسانثيبَبد  -1

 انشيض انكىدي :

1111 

األحىال انشخصيخ سى انًمشس :ا

 نغيش انًسهًيٍ 

 انثبَيخ انفشلخ / انًسزىي :

 

انمبَىٌ  انزخصص :

 انًذًَ

  

  ػًهً               َظشي             ذاد انذساسيخ:ػذد انىح

 

 

 هذف انًمشس: -1

 

 

يهذف انًمشس اني رؼشيف انطبنت ثمبَىٌ األحىال انشخصيخ وانششائغ 

انًُظًخ نهب يٍ انششيؼخ انًسيحيخ وانششيؼخ انيهىديخ كًب يهذف اني رؼشيف 

 انطبنت ثأهًيخ وظيفخ فكشح األحىال انشخصيخ في انًجزًغ

 

  انًسزهذف يٍ رذسيس انًمشس: -1

ثُهبيخ  هزا انًمشس يكىٌ انطبنت لبدسا ػهي اٌ يحذد انششيؼخ انىاججخ نزطجيمخ في انُضاع انًُظىس ويحذد  

 حبالد رطجيك انششيؼخ اإلسالييخ ػهي غيش انًسهًيٍ 

 

 انًفبهيى انًؼهىيبد و -أ

 

 

 

 

 -:خ يجت اٌ يكزست انطبنت انًؼشفخ وانفهى نهُمبط االري-1.1

 

 نهششائغ غيش اإلسالييخ في يصش -

 ششوط ثجىد انىاليخ نهششائغ غيش اإلسالييخ -

 حبالد رطجيك انششيؼخ اإلسالييخ ػهي غيش انًسهًيٍ -

 اَؼمبد انضواج واَحالنه في انششيؼخ االسالييخ -
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 انًهبساد انزهُيخ : -ة

 

 

 

 

 وانيهىديخ يحهم أسجبة اَحالل انشاثطخ انضوجيخ في انششيؼخ انًسيحيخ -1.1

 

يجت اٌ يزًيض انطبنت يٍ خالل هزا انًمشس ثيٍ يشاحم انزطىس انمضبئي  *

 وانزششيؼي نفكشح األحىال انشخصيخ

 يزؼشف ػهي يىلف انفمه وانمضبء يٍ ثجىد انىاليخ نهششائغ غيش اإلسالييخ.*

 يفضم ششوط اَؼمبد انضواج وفك انششيؼخ انًسيحيخ وانششيؼخ انيهىديخ.*

 انًهبساد انًهُيخ -ج

 انخبصخ ثبنًمشس:

 

 

 -يجت اٌ يكىٌ انطبنت لبدسا ػهي :

 

 كزبثخ يزكشاد انذفبع  -1.1

 رمذيى االسزشبساد  -3.1

 انًشبسكخ في األَشطخ انجحثيخ -3.1

  

 انًهبساد انؼبيخ : -د

 

 

 

 -يجت اٌ يكىٌ انطبنت لبدسا ػهي :

 

اسزخذاو انىسبئظ انًزؼذدح ووسبئم االرصبل انحذيثخ في انجحث  -1.3

 انزحهيم.و

 انزؼهيى انزاري انًسزًش   -5.3

 اسزخذاو انحبست االني  -1.1

 

 يحزىي يمشس : -1

 

 

 

 

 

 يىضىػبد انًمشس

 اَؼمبد انضواج  -1            

 

 يمذيبد انضواج  -

 يىالغ انضواج  -

 انزصشف انًُشيء نهضواج  -

 ثطالٌ انضواج   -

 اثبس انضواج    -1           

 

 انؼاللبد ثيٍ انضوجيٍ   -

 د انمشاثخػاللب   -
 حالل انضواج اَ  -1                          

 انزطهيك   -

 االَفصبل انجسًبَي  -

 اثبس اَحالل انضواج  -
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 أسبنيت انزؼهيى  -3

 و انزؼهى       

 

 

 

يحبضشاد يطىسح يٍ خالل إجشاءاد يُبلشبد يغ انطالة وإربحخ انفشصخ  

 نهى الجشاءا ػشوض رؼهيًيخ.

 أسبنيت انزؼهيى  -5

انزؼهى نهطالة روي  و

 انمذساد انًحذودح

 

 

 

 

 رمىيى انطالة : -3

 

 األسبنيت انًسزخذيخ-أ

 

 ايزحبٌ َظشي يٍ ػششيٍ دسجخ

 انزىليذ -ة

 

 في َهبيخ انفصم انذساسي

 رىصيغ انذسجبد -ج

 
 

 لبئًخ انكزت انذساسيخ و انًشاجغ : -8

 

 يزكشاد - أ

 
 

 كزت يهضيخ - ة

 

 

 

 السالييخلبَىٌ االسشح في انششائغ غيش ا

 

 كزت يمزشحخ -ج

 

 

 دوسيبد ػهًيخ  -د

 أو َششاد ... انخ

 

 

 

 

 سئيس يجهس انمسى انؼهًً :                                           أسزبر انًبدح :


