
   
  انٓيئخ انمٕييخ نضًبٌ جٕدح انزعهيى ٔ اإلعزًبد

 
 (21نموذج رقم )

 

 االسكُذسيخ جبيعخ / أكبديًيخ : 

 انحمٕق كهيخ / يعٓذ :

  انهيسبَس لسى :

 رشو ثبَٗ ----لبٌَٕ انذٔنٗ انعبو 

 توصيف مقرر دراسى
 ًمشسانثيبَبد  -1

 انشيض انكٕدٖ :

 

 انثبَيخ    انًسزٕٖ : انفشلخ / (انذٔنٗ انعبو) –سى انًمشس :ا

 لسى لبٌَٕ انذٔنٗ انعبو

  انزخظض :

  

  عًهٗ               َظشٖ             عذد انٕحذاد انذساسيخ:

 

 

 ْذف انًمشس: -2

 

 -أٌ يكٌٕ انطبنت لبدسا عهٗ : يٓذف انًمشس 

 انزعشف عهٗ يظبدس انمبٌَٕ انذٔنٗ انعبو -1

 في انًجبل انذٔني أٌ يحذد يبْيخ انًعبْذاد انذٔنيخ ٔدٔسْب -2

 انزعشف عهي أحكبو انمبٌَٕ انذٔنٗ انذثهٕيبسي ٔانمُظهٗ -3

 انزعشف عهٗ أحكبو انمبٌَٕ انذٔنٗ نهجحش -4

 

  انًسزٓذف يٍ رذسيس انًمشس: -3

 

 انًفبْيى انًعهٕيبد ٔ -أ

 

 

 

 , أٌ يحذد انطبنت دٔس انمبٌَٕ انذٔنٗ ٔيشاحم رطٕسِ ٔأًْيخ 2, 2

 

 يبد انذٔنيخ ٔاثشْب عهٗ انمٕاَيٍ انٕطُيخدٔس االرفبل . أٌ يفٓى7. 2

 

 

 

 

 

 انًٓبساد انزُْيخ : -ة

 

 

 

 

 

 انمذسح عهٗ انُمذ   5. 4

 

رفسيش َظٕص انمبٌَٕ انذٔنٗ رفسيشا سهيًب ٔاسزخالص يب يُطجك يُٓب   2. 4

 عهٗ انٕلبئع 

 

  انًٓبساد انًُٓيخ -ج

/  



   
  انٓيئخ انمٕييخ نضًبٌ جٕدح انزعهيى ٔ اإلعزًبد

 انخبطخ ثبنًمشس:

 

 خ .انًشبسكخ في األَشطخ انجحثي  7 , 3 

 إجشاءاد انًفبٔضبد  4.  3

 انًٓبساد انعبيخ : -د

 

 

انعًم ثشٔح انفشيك ٔانمذسح عهٗ انزفبعم يع اآلخشيٍ ٔاالسزفبدح    4. 5

 انًزجبدنخ.

 اسزخذاو انًظطهحبد انمبََٕيخ ثطشيمخ سهيًخ.  8. 5

  انًشبسكخ في انًُبلشبد ٔأثذاء اآلساء فيًب يعشع يٍ يشكالد 9. 5

 يحزٕٖ يمشس : -4

 

 

 

 

 

 مصادر القانون الدولى – 2
 االرفبليبد انذٔنيخ  . -

 انعشف انذٔنٗ  . -

 انًجبدئ انعبيخ نهمبٌَٕ انًعزشف ثٓب يٍ األيى انًزًذيُّ  -

 انمبٌَٕ انذٔنٗ انذثهٕيبسي ٔانمُظهٗ .   - 2

 انمبٌَٕ انذٔنٗ نهجحش .   - 3

 

 أسبنيت انزعهيى  -5

 ٔ انزعهى       

 

 

 

  بضشحانًح 

 أسبنيت انزعهيى  -6

ٔ انزعهى نهطالة رٖٔ 

 انمذساد انًحذٔدح

 

 رفعيم انشيبدح انعهًيخ

                   رمٕيى انطالة : -7

 ايزحبٌ رحشيشٖ                                           

 األسبنيت انًسزخذيخ-أ
 

 ساعات 3 انزٕليذ -ة

 درجة 12 رٕصيع انذسجبد -ج

 لبئًخ انكزت انذساسيخ ٔ انًشاجع : -8

 اليوجد يزكشاد - أ

 كزت يهضيخ - ة

 

 

 

 

 

 انمبٌَٕ انذٔنٗ انعبو

 األسزبر انذكزٕس /   إثشاْيى أحًذ خهيفخ

 

  كزت يمزشحخ -ج

 دٔسيبد عهًيخ  -د

 أٔ َششاد ... انخ

 

 

-------------------- 

 

 

 سئيس يجهس انمسى انعهًٗ :                                           أسزبر انًبدح :


