
   
  مْهيخ لضوبى خْدح الزعلين ّ اإلعزوبدالِيئخ ال

 
 (21ًَورج رقى )

 

 االسىٌذسيخ خبهعخ / أوبديويخ : 

 الحمْق وليخ / هعِذ :

  الليسبًس لسن :

 

 

 توصيف يقرر دراسى 
 ومشسالثيبًبد  -1

 02-1-3:الشهضالىْدٓ

 

        المبًْى الحٌبئٔ  سن الومشس :ا

 المسن الخبص

 الثبلثخ الفشلخ / الوسزْٓ :

 

  المبًْى  الزخظض :

 الدٌبئٔ                  

  

                 ًظشٓ                    سبعبد اسجْعيب 6  عذد الْحذاد الذساسيخ:

    

 

 

 ُذف الومشس: -0

 

سوبى ثأيِذف همشس المبًْى الدٌبئٔ ) المسن الخبص ( لدعل الخشيح هلوب 

الدشائن الدٌبئيخ األسبسيخ ّعمْثبرِب ّلذيَ المذسح علٔ رحليل ًظْص الزدشين 

ّالعمبة ّفِوِب فِوب هزعومب ثبإلضبفخ الٔ الومبسًخ علٔ ضْئِب ثيي سيبسبد 

 الوزجبيٌخ ّوزله ًمذُب ّرمييوِب .الزششيعبى الدٌبئيخ 

 

  الوسزِذف هي رذسيس الومشس: -3

 :يدت اى يىْى الطبلت لبدسا علٔ اى –طبلت هشحلخ الليسبًس                                      

 

 الوفبُين علْهبد ّالو -أ

 

 

 

يحذد الوجبدئٔ األسبسيخ ّالٌظشيبد ّاالردبُبد المبًًْيخ في  0-3 -

 .المبًْى الدٌبئٔ

 

 الوِبساد الزٌُيخ : -ة

 

 

 

 

 

 

 ى يحلل الْلبئع في الوسبئل هحل الجحث ّاى يشثظ فيوب ثيٌِب  ا-1-4-1

 السزخالص الٌزبئح .            

 فسيشا سليوب ّاى يسزخلض هب يٌطجكى راى يفسش ًظْص المبًْ-0-4-0

 هٌِب علٔ الْلبئع .             

 اى يسزخلض اردبُبد المضبء في الوسبئل الوعشّضخ ّيسزخذهِب-3-4-4

 في رذعين سايَ .             

 اى يمذس علٔ الٌمذ.- 4-4-5

 الوِبساد الوٌِيخ -ج

 الخبطخ ثبلومشس:

 

 

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

 

  

-  
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 الوِبساد العبهخ : -د

 

 

 ى يىْى لبدسا علٔ الزعلن الزاري الوسزوش .ا-1-5-6 

                                اى يعجش عي ّخِخ ًظشٍ ثْضْذ في الوسبئل الخالفيخ ّعشع -0-5-7 

 لحدح الزي يسزٌذ اليِب .ا                 

 يسزخذم الوظطلحبد المبًًْيخ ثطشيمخ سليوخ . -3-5-8

 ذٓ اآلساء فيوب يعشع هي هشىالد اى يشبسن في الوٌبلشبد ّيج-4-5-9

 هحزْٓ همشس : -4

 

 

 

 

 

 -جرائى انًصهحت انعايت : -أوال :

 جريًت انرشوة . -

جريًت االخالل بواجباث انوظيفت َتيجت انرجاء او انتوصيت  -

 او انوساطت .

 فاة  انالحقت .جريًت انًكا -

 جريًت استغالل انُفور. -

 جريًت االختالش. -

 .جريًت االستيالء عهى انًال انعاو -

 جرائى انتسوير . -

 -جرائى األشخاص واأليوال: -ثاَيا :

 جريًت انقتم انعًذ. -

 انظروف انًشذدة نجريًت انقتم انعًذ. -

 انقتم غير انعًذ . -

 جريًت االعتذاء عهى انساليت انبذَيت . -

 ت .جريًت انسرق -
 

 أسبليت الزعلين  -5

 ّ الزعلن       

 

 

 الوحبضشح. -

 الوٌبلشخ . -

 عشع الزطجيمبد المضبئيخ.  -

  

 أسبليت الزعلين  -6

ّ الزعلن للطالة رّٓ 

 المذساد الوحذّدح

 

 

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

  

 رمْين الطالة : -7

 األسبليت الوسزخذهخ-أ
 زحشيشٓاالهزحبى ال

 ساعاث 3 الزْليذ -ة

 درجت 12 رْصيع الذسخبد -ج

 لبئوخ الىزت الذساسيخ ّ الوشاخع : -8

 هزوشاد - أ

 
 

 وزت هلضهخ - ة

 
 

 المسن الخبص  –ششذ لبًْى العمْثبد 
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 ا.د فزْذ  الشبرلٔ 

 0219داس الوطجْعبد الدبهعيخ 

 وزت همزشحخ -ج

 

 

 

 خاص، د . يحًذ زكى أبو عايرانقسى ان  -شرح قاَوٌ انعقوباث -

 يحًود َجيب حسٍانقسى انخاص ، د .  –شرح قاَوٌ انعقوباث  -

 دّسيبد علويخ  -د

 أّ ًششاد ... الخ

 

 

 

 

 

   أسزبر الوبدح :

 سئيس هدلس المسن العلؤ :                                         دعبء هحوْد سعيذ


