
   
  انٓيئخ انمٕييخ نؼًبٌ جٕدح انزؼهيى ٔ اإلػزًبد

 

 
 

 (21ومىرج سقم )

 

 االعكُذسيخ جبيؼخ / أكبديًيخ : 

 انحمٕق كهيخ / يؼٓذ :

  انهيغبَظ لغى :

 تىصيف مقشس دساسً 
 ًمشسانثيبَبد  -1

-2-3انشيض انكٕدٖ :

26 

 انثبنث  انفشلخ / انًغزٕٖ : لبٌَٕ يشافؼبد  عى انًمشس :ا

 

لغى  : انتخصص

انًشافؼبد انًذَيخ 

 ٔانزجبسيخ 

  

  ػًهٗ               َظشٖ             اد انذساعيخ:ػذد انٕحذ
عبػبد فٗ  6يحبػشريٍ فٗ االعجٕع )عبػزيٍ( عكشٍ ػًهٗ فٗ االعجٕع ) عبػزيٍ ( 

 االعجٕع انٕاحذ

 

 

 :هذف انمقشس -2

401 

101 

 

 

 

201 

 

 
 يؼشف انطبنت يفٕٓو لبٌَٕ انًشافؼبد ٔخظبئض ٔيجبدئ  -

 -انميًٗ –ػذ االخزظبص ) انُٕػٗ لٕا –يحذد انُظبو انمؼبئٗ ٔرشكيالرخ  -

انؼًهٗ( ششٔؽ لجٕل انذػٕٖ )انًظهحخ ٔانظفخ( انذفٕع انًٕػٕػيخ ٔانزشكهيخ 

 لٕاػذ انطؼٍ ايبو انًحبكى  –اَمؼبء انخظٕيخ  –

حبالد انحؼٕس  –إَاع يٕاػيذ انًشافؼبد  –يهخض حبالد ػٕاسع انخظٕيخ  -

 ػالٌ اجشاءاد سفغ انذػٕٖ َٔظشْب ٔحبالد اال –ٔانغيبة 

 

 ثُٓبيخ ْزا انًمشس يكٌٕ انطبنت لبدسأ ػهٗ :  :انمستهذف مه تذسيس انمقشس -3

 

  انمفاهيمانمعهىماث و -أ

 

201 

 

202 

 

 

502 

 

 

 : ح انمقصىد بكالتيستى -1
 لبٌَٕ انًشافؼبد  -

 انذػٕٖ ٔانخظٕيخ ٔانمؼيخ  -

 سد انمبػٗ  -

 االخزظبص  -

 االعزئُبف  -

 :  مه يصف كال -2
 ْب ثمهى انكزبة اجشاءاد سفغ انؼٕٖ ٔليذ -

 اجشاءاد اػالٌ انخظٕو  -

 اجشاءاد انطؼٍ ػهٗ انحكى  -

 

 

√  
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 انمهاساث انزهىيت : -ة

104 

 

204 

304 

 

404 

504 

 
 يؼٕق ٔيجطئ فٗ اطذاس كبٌ عججأ نهجؾء انؼذانّ االجشائيخ يُمذ كم اجشاء يشاِ   -

 يحكى ػهٗ كم اجشاء عٕاء ثباليجبة أ انغهت  -

نمٕاػذ انًُظًخ نشفغ انذػٕٖ ٔرحذيذ يحهم االجشاءاد ٔانخظبئض ٔا -

 االخزظبص 

 يؼشف انفشق ثيٍ إَاع انذفٕع ٔػٕاسع انخظٕيخ ٔحبالد انطؼٍ  -

 يؼيذ رمييى ٔطيبغخ كم يبْٕ يُزمذ -

 انًٓبساد انًُٓيخ -ج

 انخبطخ ثبنًمشس:

103 

303            603 

503         303 

 يؼشف كيفيخ سفغ انذػٕٖ ثمهى انكزبة -

 د اػالٌ انخظٕويؼشف حبال -

 يحذد لٕاػذ االخزظبص -

 يؼشف كيفيخ انطؼٍ ػهٗ االحكبو -

 

 

 انًٓبساد انؼبيخ : -د

 

305 

405 

105 

305        505 

 

يؼجش ػٍ حكًخ انًششٔع ٔفهغفخ االجشاءاد انؼبيخ ٔانخبطخ نمبٌَٕ -

 انًشافؼبد

 

ثؾء  يؼيذ ثُبء ثؼغ االجشاءاد ٔانًٕاػيذ انغيش يُبعجخ ٔانًغججخ فٗ-

 اجشاءاد انزمبػٗ

 

 يحزٕٖ يمشس : -4

 

 

 

 

 

 –يجضئ انٗ انُظبو انمؼبئٗ انًظشٖ يٍ حيث رشكيم انًحبكى ٔانمبػٗ ٔاػٕاَّ -2

انذػٕٖ يٍ حيث ششٔؽ لجٕنٓب ٔرمغيًٓب  –انًحهٗ(  -انميًٗ -لٕاػذ االخزظبص )انُٕػٗ

 ػٕاع انخظٕيخ. -انخظٕيخ ٔاَؼمبدْب ٔاػالَٓب –ٔكيفيخ اعزؼًبنٓب 

يؼشفخ اعجبة حبالد انطؼٍ ػهٗ االحكبو ايبو انًحبكى عٕاء ثبالعزئُبف ٔانُمغ  -3

 انزًبط اػبدح انُظش ٔانًؼبسػخ –

 

 أعبنيت انزؼهيى  -5

 ٔ انزؼهى       

 

 يششح ػٍ ؽشيك انًحبػشاد كيفيخ سفغ انذػٕٖ ٔاػالَٓب -1

 يغطٗ كبفخ انجضئيبد فٗ انًمشس ػٍ ؽشيك ػشع لؼبيب ٔحهٓب -2

 رمهيم كم اجشاء َض ػهيّ انًششٔع فٗ لبٌَٕ انًشافؼبد-3

 حجيخ االيش انًمؼٗ ثّ ٔلٕح انحكى ٔاثبسِيؼشفخ -4

  يؼشفخ انجضاء االجشائٗ ٔانجطالٌ ٔانغمٕؽ ػهٗ يخبنفبد االجشاءاد ٔانًٕاػيذ-5

 أعبنيت انزؼهيى  -6

ٔ انزؼهى نهطالة رٖٔ 

 انمذساد انًحذٔدح

 

 
بْٕ عٓم يغيش ٔرخظيض ٔلذ فٗ كم يحبػشح رشجًخ كم انظؼٕثبد انٗ ي -1

 نزهمٗ االعزفغبساد ٔاالجبثخ ػهيٓب

اثزكبس ٔعبئم حذيثخ يثم انجشٔجيكذ ٔانزْبة نهًحكًخ نحؼٕس جهغخ ايبو  -2

  انمبػٗ

 رمٕيى انطالة : -1

 األعبنيت انًغزخذيخ-أ

 

ؼيُخ كزبثخ انجحث ػٍ جضئيخ ي– PRESENTATIONيمذو  –اخزجبساد شفٕيخ ٔكزبثيخ 

 أ يٕػٕع يحذد ثبعهٕثّ
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 ساعاث 3مذة االمتحان  انزٕليذ -ة

 رٕصيغ انذسجبد -ج

 

دسخاث نهقسم انثاوً  6-دسخت انقسم االول عشبً  21-دسخت االمتحان انتحشيشي  12

 نغاث

 لبئًخ انكزت انذساعيخ ٔ انًشاجغ : -3

 

 1222التها وتعذي2661انمزكشة االيضاحيت نمششوع قاوىن انمشافعاث  يزكشاد - أ

 كزت يهضيخ - ة

 

 

 

 .د /احًذ ُْذٖ 1لبٌَٕ انًشافؼبد انًذَيخ ٔانزجبسيخ  -

- ARABITRATION  

 د/ ػجهخ انفمٗ -

 كزت يمزشحخ -ج

 

 

 

 انمبسىط فً انقضاء انمذوً ا.د /فتحً وانً -

 انىسيظ فً انمشافعاث ا.د/وبيم عمش -

 قىاويه انمشافعاث ا.د/امىيت انىمش -

 دٔسيبد ػهًيخ  -د

 اد ... انخأٔ َشش

 

 

 

 

 

 خامعت االسكىذسيت–مدهت كهيت انحقىق - -2

 سسائم انذكتىساي وانماخستيش فً قسم قاوىن انمشافعاث  -3
مثم ابحاث انتشقيت وابحاث الخشيه واالبحاث انعهميت الستارة انمشافعاث 3

 يحكمىها.

 

 

 مغى انؼهًٗ :سئيظ يجهظ ان                                           أعزبر انًبدح :

 

 ا.د /أحًذ ُْذٖ

 د/ػجهخ انفمٗ


