
   
  انهيئخ انقىييخ نضًبٌ جىدح انتؼهيى و اإلػتًبد

 
 (21ومىرج سلم )

 

 االسكىذسيح جامعح / أكاديميح : 

 الحمىق كليح / معهذ :

  الليساوس لسم :

 

 

 ذىصيف ممشس دساسً 
 ممشسالتياواخ  -2

 األونً  انفرقخ / انًستىي : انًخم نهؼهىو انقبَىَيخ سى انًقرر :ا 222الشمض الكىدي :

لاوىن  الرخصص :

 مذوً

  ػًهً               َظري                      ٍكتبثي ػذد انىحذاد انذراسيخ:

 )َظريخ انقبَىٌ( و )َظريخ انحق( يقسًيٍ انً

 

 

 هذف الممشس: -1

 

 

تؼًيق انًؼرفخانقبَىَيخ انؼبيخ نهًصطهحبد انقبَىَيخ ،يغ فكرح ػبيخ نكم فرع 

 يٍ فروع انقبَىٌ.

 

 (طبنت انهيسبَس) المسرهذف مه ذذسيس الممشس: -3

 نيكىٌ انخريج قبدرا ػهً                                           

 

 المفاهيم المعلىماخ و -أ

 

 

 

 سس انتً يقىو ػهيهب انُظبو انقبَىًَ انًصري .اليؼرفخ ا -3.5

 اإلنًبو ثذور انقبَىٌ فً ثُبء انًجتًغ . -5.5

دور انشريؼخ اإلسالييخ كًصذر رئيسً نهقبَىٌ يغ ثبقً يؼرفخ  -8.5

 غ وانؼرف.انًصبدر انآلخري كبنتشري

      اكتسبة انًهبراد انالزيخ نهرثظ ثيٍ فروع انقبَىٌ انًختهفخ  -

 وتطجيقبتهب.

 

 المهاساخ الزهىيح : -ب

 

 

 

 

 

 

 تفسير َصىص انقبَىٌ تفسيراً سهيًبً. -4.6

تحهيم انىقبئغ يحم انجحج وانرثظ ثيُهب الستخالص انُتبئج  -5.6

 انرتجطخ ثفروع انقبَىٌ انًختهفخ .

 سيى يختهف َصىص انقبَىٌ.انقذرح ػهً َقذ وتق -7.6

 المهاساخ المهىيح -ج

 الخاصح تالممشس:

 

يؼرفخ كيفيخ انتؼبيم يغ األجهسح انحكىييخ ) صيبغخ شكبوي رفغ  -3.5

 انذػبوي (

 انقذرح ػهً انًشبركخ فً األَشطخ انجحخيخ. -3.5

  المهاساخ العامح : -د

√

√ 
 



   
  انهيئخ انقىييخ نضًبٌ جىدح انتؼهيى و اإلػتًبد

 استخذاو انحبست اآلنً فً انًجبل انقبَىًَ .-3.7 

ً انتؼجير ػٍ انرأي وتحذيذ وجهخ انُظر فً انًسبئم انقذرح ػه - 3.7

 انخالفيخ.

 انذقخ فً استخذاو انًصطهحبد انقبَىَيخ. - 3.7

 محرىي ممشس : -4

 

 

 

 

 كتبثيٍ  

 َظريخ انقبَىٌ ،ويشتًم ػهً: -3

 انتؼريف ثبنقبَىٌ وأَىاػّ ويصبدرِ وتطجيقّ    

 ويشتًم ػهً :‘ َظريخ انحق -4

 انتؼريف ثبنحق .7

 اَىاع انحق .8

 نحقصبحت ا .3

 يحم انحق .3

 أسالية الرعليم  -5

 و الرعلم       

 

 

 انشرح يٍ خالل انًحبضراد يغ إيكبَيخ انؼرض يٍ خالل شبشبد       

 انؼرض  

 أسالية الرعليم  -6

و الرعلم للطالب روي 

 المذساخ المحذودج

 

 

  

 ذمىيم الطالب : -7

 األسالية المسرخذمح-أ

 

 االيتحبٌ ) يُتصف انؼبو انذرسً ( .9

 انسكبشٍ انؼًهيخ ) وتقسى درجبتهب ػهً االيتحبٌ وانًشبركخ انطالثيخ( .31

 (ايتحبٌ يُتصف يُبير )يذتّ حالث سبػبد .22 الرىليد -ب

 ذىصيع الذسجاخ -ج

 
 دسجح االمرحان 12 .21

 دسجح للسيكشه العملً  12 .23

 لائمح الكرة الذساسيح و المشاجع : -8

  مزكشاخ - أ

 كرة ملضمح - ب

 

 

 

 ‘ َظريخ انحق ‘ دار انجبيؼخ انجذيذح د. ريضبٌ أثى انسؼىد ، 

 4133‘االسكُذريخ 

 َظريخ انقبَىٌ دار انجبيؼخ انجذيذح ‘ د. يحًذ حسيٍ يُصىر 

 4133‘االسكُذريخ ‘ 

 كرة ممرشحح -ج

 

 

 1222وظشيح الماوىن ،‘ محمذ حسه لاسم  .د

 1221داس الجامعح الجذيذج ‘ وظشيح الماوىن ‘ د. وثيل إتشاهيم سعذ 

 1222‘ وظشيح الحك‘ سه لاسم د. محمذ ح

 دوسياخ علميح  -د

 أو وششاخ ... الخ

 

 

 

 

 

 سئيس مجلس المسم العلمً :                                                                          أسرار المادج :


