
   
  انٓيئخ انمٕييخ نضًبٌ جٕدح انزؼهيى ٔ اإلػزًبد

 

 
 

 (21نمىذج رقم )

 

 االسكُذسيخ جبيؼخ / أكبديًيخ : 

 انحمٕق كهيخ / يؼٓذ :

  انهيسبَس لسى :

 

 

 تىصيف مقرر دراسً 
 ًمشسانثيبَبد  -1

  سى انًمشس :ا 11-2-2انشيض انكٕدٖ :

 ربسيخ انمبٌَٕ انًظشٖ

 انثبَيخ انفشلخ / انًسزٕٖ :

 

فهسفخ  انزخظض :

 انمبٌَٕ ٔربسيخّ

  

  ػًهٗ               َظشٖ             انذساسيخ: ػذد انٕحذاد

 سبػبد اسجٕػيب 4( سبػزيٍ نكم يحبضشح 2)

 

 

 ْذف انًمشس: -2

 

 

 يؼشفخ انطبنت نفهسفخ انزُظيى انسيبسٗ انشٔيبَٗ فٗ يظش -

 يحذد انمٕاَيٍ انًطجمخ فٗ يظش فٗ انؼظش انشٔيبَٗ  -

انؼظش  انٕلٕف ػهٗ انزأثيش انًزجبدل ثيٍ انمٕاَيٍ فٗ يظش فٗ -

 انشٔيبَٗ 

انزؼشف ػهٗ َظشيخ اإلنزضايبد ٔانؼمٕد فٗ انمبٌَٕ انشٔيبَٗ  -

 ٔانزفشلخ ثيٍ إَٔاع انؼمٕد فٗ انمبٌَٕ انشٔيبَٗ 

 

 ثُٓبيخ ْزا انًمشس أٌ يكٌٕ انطبنت لبدسا ػهٗ أٌ :  انًسزٓذف يٍ رذسيس انًمشس: -3

 

 انًفبْيى انًؼهٕيبد ٔ -أ

 

 

 

 يٍ َٕع خبص  ٔاليخبَٗ كيف لبيذ ٔطف يظش فٗ انؼظش انشٔي2-1-

 رحذيذ انجُسيخ انًطجمخ ػهٗ انًظشييٍ فٗ انؼظش انفشػَٕٗ  -

رحذيذ انؼٕايم انزٗ سبػذد ػهٗ ٔجٕد رأثيش ٔرأثش ثيٍ كم يٍ  -

 انمبٌَٕ انًظشٖ ٔانمبٌَٕ انشٔيبَٗ 

 يؼشفخ إَٔاع انؼمٕد فٗ انمبٌَٕ انشٔيبَٗ  -

 يزّ فٗ ثُبء انًجزًغ رحذيذ دٔس انمبٌَٕ ٔيشاحم رطٕسِ ٔأًْ -2-2-
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 انًٓبساد انزُْيخ : -ة

 

4-3 

4-5 

 

  

 انجحث ٔانزحهيم ٔانزأْيم إليجبد حم انًشكالد انمبََٕيّ .

 انمذسح ػهٗ انُمذ .

 انًٓبساد انًُٓيخ -ج

 انخبطخ ثبنًمشس:

 

 

 انًشبسكخ فٗ األَشطخ انجحثيخ  3-8

 طيبغخ انؼمٕد ٔرمذيى اإلسزشبساد  3-5

 نًٓبساد انؼبيخ :ا -د

 

 

 

 إسزخذاو انًظطهحبد ٔانًفبْيى انمبََٕيخ ثطشيمخ سهيًخ  5-8

 اسزخذاو انحبست االنٗ فٗ انًجبل انمبََٕٗ  1-5

 إسزخذاو انٕسبئط انًزؼذدح ٔٔسبئم االرظبل انحذيثخ فٗ انجحث ٔانزحهيم  5-2

 االرظبل ثبنًٓزًيٍ ثبنًجبالد رد انظهخ  5-3

ٔانمذسح ػهٗ انزفبػم يغ اآلخشيٍ ٔاالسزفبدح انؼًم ثشٔح انفشيك  5-4

 انًزجبدنخ 

 رجبدل انًؼهٕيبد يغ انًزخظظيٍ ٔرًُيزٓب ٔرحذيثٓب  5-5

 انزؼهى انزارٗ انًسزًش  5-6

 يحزٕٖ يمشس : -4

 

 

 

 

 

فٗ يظش فٗ  انمبٌَٕ انشٔيبَٗ ٔانٕالغ االجزًبع –انجبة األٔل 

 انؼظش انشٔيبَٗ .

 فظم األٔل : فهسفخ انزُظيى انسيبسٗ انشٔيبَٗ فٗ يظش ان -

انفظم انثبَٗ : انمٕاَيٍ انًطجمخ فٗ يظش فٗ انؼظش  -

 انشٔيبَٗ 

انفظم انثبنث : انزأثيش انًزجبدل ثيٍ انمٕاَيٍ فٗ يظش فٗ  -

 انؼظش انشٔيبَٗ 

 انجبة انثبَٗ : َظشيخ اإلنزضايبٌ ٔانؼمٕد فٗ انمبٌَٕ انشٔيبَٗ 

 سبسيبد اإلنزضاو انفظم األٔل : أ

 انفظم انثبَٗ : أسبسيبد انؼمٕد 

 انفظم انثبنث : إَٔاع انؼمٕد فٗ انمبٌَٕ انشٔيبَٗ 

 انجبة انثبَٗ : َظشيخ اإلنزضايبٌ ٔانؼمٕد فٗ انمبٌَٕ انشٔيبَٗ 

 انفظم األٔل : أسبسيبد االنزضاو 

 انفظم انثبَٗ : أسبسيبد انؼمٕد 

  ٌَٕ انشٔيبَٗانفظم انثبنث : إَٔاع انؼمٕد فٗ انمب
 أسبنيت انزؼهيى  -5

 ٔ انزؼهى       

 

 

 

 يٍ خالل انًحبضشاد األسجٕػيخ  
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 أسبنيت انزؼهيى  -6

ٔ انزؼهى نهطالة رٖٔ 

 انمذساد انًحذٔدح

 

رشجًخ كم انظؼٕثبد إنٗ يبْٕ سٓم ثسيط ٔرخظيض ٔلذ فٗ كم 

 يحبضشح نزهمٗ اإلسزفسبساد ٔاإلجبثخ ػهيٓب .

 مٕيى انطالة :ر -1

 األسبنيت انًسزخذيخ-أ

 

 إيزحبٌ َظشٖ 

 انزٕليذ -ة

 
 ساعات  3

 رٕصيغ انذسجبد -ج

 
 درجة علً اإلمتحان النهائً  12

 لبئًخ انكزت انذساسيخ ٔ انًشاجغ : -8

  يزكشاد - أ

 كزت يهضيخ - ة

 
 

 كزبة ربسيخ انمبٌَٕ أ.د/ فبيض يحًذ حسيٍ 

 

 كزت يمزشحخ -ج

 

 

 

 تاريخ القانىن  كتاب :

 أ.د/ عبدالمجيد الحفناوي 

 دٔسيبد ػهًيخ  -د

 أٔ َششاد ... انخ

 

 

 

 

 

 سئيس يجهس انمسى انؼهًٗ :                                                      أسزبر انًبدح :

 

 ًذ فبيض حسيٍأ.د/ يح أ.د/ يحًذ فبيض حسيٍ                                           

 


