
   
  اىهيئخ اىقىٍيخ ىضَبُ جىدح اىتؼييٌ و اإلػتَبد

 (23نمىرج سقم )                         

 

 االسكنذسية جامعة / أكاديمية : 

 الحقىق كلية / معهذ :

  الليسانس قسم :

 

 

 جىصيف مقشس دساسً 
 مقشسالتيانات  -2

 الوىً ا اىفشقخ / اىَستىي : ػيٌ االجشاً  سٌ اىَقشس :ا 422:الشمضالكىدي

 

  الحخصص :

  

             ّظشي                    سبػبد اسجىػيب 7  ػذد اىىحذاد اىذساسيخ:

    

 

 

 هذف المقشس: -3

 

 

 ػْذ امَبه اىطبىت ىذساسه اىَقشس ثْجبح يجت 

اُ ينىُ قبدسا ػيً ٍؼشفه اىَقصىد ثبىجشيَخ واىَجشً وٍْهج اىجحج فً ػيٌ 

 االجشاً 

مزىل اىْظشيبد اىؼيَيخ فً تفسيش اىسيىك االجشاًٍ واىؼىاٍو اىَؤديخ اىً 

 االجشاٍيخ بهشح تفبقٌ اىظ

 

 طبىت ٍشحيخ اىييسبّس   المسحهذف من جذسيس المقشس: -4

 

 المفاهيم المعلىمات و -أ

 

 

 

اُ ثؼشف اىطبىت اىَقصىد ثبىجشيَه واىَجشً واىْظشيبد  -4.3

 اىؼيَيخ اىَختيفخ فً تفسيش اىسيىك االجشاًٍ 

 

 يت اىجحج فً ػيٌ االجشاً اُ ينتست أسبى -2.3

 

  المهاسات الزهنية : -ب

 اىجحج واتحييو ىيتىصو ألسجبة اىظبهشح االجشاٍيخ  -4.5

 المهاسات المهنية -ج

 الخاصة تالمقشس:

 

متبثخ ٍزمشاد اىذفبع فً اىقضبيب ثبىْظشالدساك اىطبىت ىألسجبة  -2.4

 الستنبة اىجشيَخ اىجيىىىجيخ واىْفسيخ اىتً فذ تذفغ اىَجشً 

 

فً ٍجبه اىسججيخ االجشاٍيخ واىؼىاٍو اىَشبسمخ فً االّشطه اىجحثيخ  -3.4

  اىذافؼخ ىيجشيَخ

-  



   
  اىهيئخ اىقىٍيخ ىضَبُ جىدح اىتؼييٌ و اإلػتَبد

 المهاسات العامة : -د

 

 

 اىتؼيٌ اىزاتً اىَستَش  -7.6 

اىتؼجيش ػِ وجهخ ّظشح فً اىَسبئو اىخالفيخ ٍذػَب رىل ثبىجشاهيِ  -5.6

 واىحجج اىَْطقيخ 

 استخذاً اىَصطيحبد اىقبّىّيخ ثطشيقخ سييَخ  -3.6

 اىَشبسمخ فً اىَْبقشبد واثذاء االساء  -3.6

 مححىي مقشس : -5

 

 

 

 

 تؼشيفبد ػيٌ االجشاً  -

 اىَقصىد ثبىجشيَه واىَجشً  -

 ٍْهج اىجحج فً ػيٌ االجشاً  -

 اىْظشيبد اىؼيَيخ فً تفسيش اىظبهشح االجشاٍيخ :  -

 اىَذاسس اىتنىيْيخ 

 ىَذاسس اىْفسيخ ا

 اىَذاسس االجتَبػيخ 

 ػىاٍو اىسيىك االجشاًٍ :  -

 اىؼىاٍو اىججئيخ 

 اىؼىاٍو اىفشديخ 

  حذاثألاىؼىاٍو اىخبصخ ثأجشاً ا

 أسالية الحعليم  -6

 و الحعلم       

 اىَحبضشح. -

 اىَْبقشخ . -

 أسالية الحعليم  -7

و الحعلم للطالب روي 

 القذسات المحذودة

 

 

 جقىيم الطالب : -7

 األسالية المسحخذمة-أ
 االٍتحبُ اىتحشيشي

  الحىقيث -ب

 دسجة 21 جىصيع الذسجات -ج

 قائمة الكحة الذساسية و المشاجع : -8

  مزكشات - أ

 ا كحة ملضمة - ب

 ػيٌ االجشاً واىؼقبة  –.د فتىح  اىشبرىً  كحة مقحشحة -ج

 3122بٍؼيخ داس اىَطجىػبد اىج

 دوسيات علمية  -د

 أو نششات ... الخ

 

 

 

 

   أسحار المادة :

 سئيس مجلس القسم العلمً :                                                                      دعاء محمىد سعيذ


