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 صف البرناهج األكادَوٍ و       

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إ

 كهٛخ انمبٌَٕ / عبيؼخ يَٛبٌ  الوؤسست التعلُوُت .1

 ؼبوانمَى ان / الوركز  علوٍالقسن ال .2

 ًبعَزٛوانثوَبيظ اػلاك عٛم  ؽبصم ػهٗ شٓبكح ثكبنٕهًٕٚ ٔ او الوهنٍ اسن البرناهج األكادَوٍ  .3

 فٙ انمبٌَٕ 
 يبعَزٛو  – ًثكبنٕهٕٚ اسن الشهادة النهائُت  .4

  :النظام الذراسٍ  .5
 سنىٌ /هقرراث /أخري 

 ٍُٕ٘ 

 يؼبٚٛو االػزًبك انًؤٍَٙ انٕطُٛخ   الوعتوذ   برناهج االعتواد .6
  يؼبٚٛو االػزًبك نكهٛبد انمبٌَٕ انزقصصٛخ 
   َٙٔيؼبٚٛو عٕكح انزؼهى االنكزو 

 يُٓب :فبهعٛخ رٕعل  يؤصواد  خري الوؤثراث الخارجُت األ .7

  ٍٛػلو رٕفو كهعبد ٔظٛفٛخ نهزلهٍَٚٛ ٔانًٕظف 
  لهخ انًجبنغ انًبنٛخ انًقصصخ فٙ انًٛياَٛخ انؼبيخ 

 
 

  7272/  72/2         تارَخ إعذاد الىصف  .8

 أهذاف البرناهج األكادَوٍ .9

ٔانًبعَععزٛو فععٙ انمععبٌَٕ ٔاػععلاك  ػهععٗ شععٓبكح ثكععبنٕهًٕٚؽبصععم عٛععم  رٓٛئععخ انععٗ ؼععبوانمععبٌَٕ انَٚععؼٗ لَععى 

ٔيؤٍَععبرّ االفععوٖ م٘ كفععبرِ ٔلععلهح ٔصمبفععخ  فععٙ هفععل انًغزًععغ ٔػًهٛععب نهًَععبًْخ قععوٚغٍٛ اػععلاكا اكبكًٚٛععب ان

نهزشوٚؼبد ٔاالَظًخ فعٙ انجهعل اٍهٕة ػهًٙ فٙ انزفكٛو ٔانزؾهٛم  ٔيٓبهح يُٓٛخ يزَهؾب ثبنؼهى ٔانًؼوفخ ٔٚورمٙ

يؤٍَعبد ٔكٔائعو انلٔنعخ كبفعخ يعغ االْزًعبو  خ انمضبئٛخ ثكبفعخ رشعكٛهرٓب  ٔطٍٕار كبٌ ػهٗ منك فٙ يغبل انَه

يععٍ فععهل كبفععخ نهزٕفٛععك ثععٍٛ انلهاٍععخ انُظوٚععخ ٔانؼًهٛععخ ٔٚكععٌٕ منععك ثبنغبَععت انزطجٛمععٙ انؼًهععٙ فععٙ انًؾععبكى  

انٓٛئعخ  كخانيٚبهاد انًٛلاَٛخ نهًؾبكى أ يٍ فعهل ثعوايظ انًؾكًعخ االفزوا عٛخ انزعٙ ٚؼعلْب انمَعى كٔهٚعب ثًشعبه

يغ االْزًبو ثؼُعبٍٔٚ ثؾعٕس انزقعوط ٍعٕار كبَعذ كهاٍعبد أنٛعخ او ػهٛعب ٔافزٛعبه انؼُعبٍٔٚ انزلهَٚٛخ فٙ انمَى 

انؼلٚععل رؼععبنظ ٔرؾععم انًشععكهد انمبََٕٛععخ انزععٙ ٚؼععبَٙ يُٓععب انًغزًععغ ػهععٗ اهل انٕالععغ   ا ععبفخ انععٗ البيععخ 

ًٛخ نكبفخ كٕاكه ٔيؤٍَبد انلٔنخ انًقزهفخ ٍٕار كبَعذ  لٔهاد ٔانُلٔاد انؼهان ٔ  انًؤرًواد انلٔنٛخ أ انٕطُٛخ

رشععغٛغ انٓٛئععخ نغععول االٍععزفبكح يُٓععب فععٙ رطععٕٚو انمععلهاد ٔانكفععبراد نععلٚٓى ٔاٚضععب  انكزؤَٛععخ او ؽضععٕهٚخ 

رطعٕٚو انؼًهٛعخ انزؼهًٛٛعخ يعٍ اععم  الكبكًٚٛعخنزؼيٚعي لعلهارٓى ا انمبََٕٛعخ انمَى ػهٗ اػلاك انجؾعٕس انزلهَٚٛخ فٙ

 انوصُٛخ .
 



  

 1الصفحت  
 

  

 الوطلىبت وطرائك التعلُن والتعلن والتقُُن برناهجهخرجاث ال  .11

  االهذاف الوعرفُت  - أ
 االٍبٍٛخ . نمبََٕٛخا ىٛثبنًفبْيٍ االنًبو طبنت رًكٍٛ ان    -2 

 رشغٛغ ثؼض انطهجخ انًزًٛيٍٚ يٍ انقوٚغٍٛ اكًبل كهاٍبرٓى انؼهٛب نغول هفل انًؤٍَبد        -7 

 .ًٛخ يَزمجه  االكبكٚ                

 ايكبَٛخ انطبنت يٍ رطٕٚو للهارّ اننُْٛخ يٍ فهل انًمبهَخ ٔاالٍزُزبط ثٍٛ انمٕاٍَٛ انٕطُٛخ  أ            -3 

 انؼوثٛخ ٔاالعُجٛخ .                 
 رًكٍٛ انطبنت يٍ انزؾلس ثأٍهٕة لبََٕٙ ػُل انزوافغ ايبو انًؾبكى .   -4 
  هٍخ  انًُٓخ ػُل اكارِ يٓبيّ ٔػًهّ ثأفهلٛبد يًباالنزياو    -5 

 
 برناهج لخاصت بالا ُتالوهارات األهذاف –ب 

 ٔاثلار انو ٘    اٌ ٚكٌٕ انطبنت لبكها ػهٗ  يٕاعٓخ انًشبكم انمبََٕٛخ ٔؽهٓب ٔرملٚى الزواؽبد      - 2ة 

 .يَزُلا انٗ انمٕاٍَٛ ٔانزؼهًٛبد فٙ اطبه انؼًم انمبََٕٙ              

 رطٕٚو يٓبهاد انطهجخ فٙ كزبثخ انجؾٕس انمبََٕٛخ ٔافزٛبه ػُبٍٔٚ رؼبنظ انًشكهد انزٙ          - 7ة 

 ٚؼبَٙ يُٓب انًغزًغ ثصٕهح ٔالؼٛخ .             

  ٍٕار  انًؾبكى ٔيؤٍَبد انلٔنخ كبفخ كًؾبيٍٛ ٔيؾممٍٛ ٔلبٍََٕٛرٓٛئخ انطبنت نهؼًم فٙ      - 3ة 

     انزطجٛك انؼًهٙ فٙ انًؾبكى أ انًؾكًخ االفزوا ٛخ فٙ انكهٛخ .كبٌ منك يٍ فهل              

 
 طرائك التعلُن والتعلن      

 

 ٔرؼلك طوق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔآًْب :

  انًؾب ععواد انُظوٚععخ يععٍ فععهل شععوؽٓب ٔرٕ ععٛؾٓب نهطهجععخ يععٍ انزلهَٚععٍٛٛ  ثبٍععزقلاو اٍععهٕة

زقلاو انزؼهععٛى االنكزؤَععٙ ٍٔٔععبئم انزمُٛععبد اٍععا ععبفخ انععٗ انًُبلشععخ ٔانؾععٕاه ٔانؾهمععبد انُمبشععٛخ 

 يٍ اعم اٚصبل انًؼهٕيخ ثشكم يجَظ ٔٔا ؼ نهًزهمٙ.انؾلٚضخ 
 . ٘اػطبر ٔاعجبد يُينٛخ ٔيزبثؼزٓب ثشكم كٔه 
  ؽش انطهجخ ػهٗ ىٚبهح يكزجخ انكهٛخ ٔاٍزؼبهح انكزت فٙ اطبه رطٕٚو للهاد انطبنت انجؾضٛخ. 

 
 طوائك انزمٛٛى      

 نٕاعجبد انًُينٛخ ٔيؼوفخ اعبثبد انطهجخ ٔاثلار انًهؽظبد ػهٛٓب .افزجبهاد ا 
  ػًم رمبهٚو يفبعئخ اصُبر انًؾب واد يٍ اعم عؼم انطبنت ٕٚاكت االٍزبم فعٙ انًعبكح انلهاٍعٛخ ثشعكم

 . يؼوفزٓب يَجمب  نهًبكح انلهاٍٛخ ٖ كَت انًزؼهى نهًؼهٕيخ انزٙ رى نزؾلٚل يَزٕ يَزًو

 ر انًؾب واد .انًشبهكخ انفبػهخ اصُب 
  ٙفٙ انمبػخ انلهاٍٛخ. انؾضٕه انٕٛي 
 ايزؾبَبد َصف انَُخ َٔٓبئٙ انَُخ. 

 
 

 

 الىجذانُت والقُوُت . األهذاف -ط

 مبََٕٛخ انٕطُٛخ يُٓب أ انلٔنٛخ.رؾفٛي انغبَت انفكو٘ نهطبنت يٍ فهل رؾهٛم انُصٕص ان   -2ط         



  

 2الصفحت  
 

  

 .اه انًُبٍت نؾم انًشكهخ انمبََٕٛخرؾفٛي ٔرشغٛغ انطبنت ػهٗ ارقبم انمو   -7ط

 ْٔٙ انؾكى ثٍٛ     ٚؤك٘ هٍبنخ اََبَٛخ رًُٛخ ٔرؼيٚي انٓلف االًٍٗ فٙ هعم انمبٌَٕ كَّٕ    -3ط

 .انقصٕو ثبنؼلل         

    

 طرائك التعلُن والتعلن  
 

 اٍعزقلاو اٍعهٕةًفبعئعخ انٕاعجبد انًُينٛخ أ انزمبهٚو اناصُبر انًؾب واد أ   ثشكم يَزًو طبنتيزبثؼخ ان

انزمُٛعخ فعٙ ػهعٗ انلهاٍعخ ٔطعوػ االيضهعخ ٔاٍعزقلاو انٍٕعبئم  طهجعخٔرؾفٛعي انٔاالٍزبم  انطهجخثٍٛ انًُبلشبد 

 اٚصبل انًؼهٕيخ.

 
   

 طرائك التقُُن  
 

 ٔرفؼٛم اٍهٕة انًُبلشبد . انًؾب وح اصُبرت رفبػم انطبن 
 ٔيُؾٓى ؽوٚخ ثننك نًشبهكخ اكضو ػلك يًكٍ . طوػ اٍئهخ ٔاالٍزًبع انٗ االعبثبد يٍ لجم انطهجخ 
   ًٍٕٙٚار يٍ لجم انزلهَٚٙ أ هئٌٛ انمَىًٍبع يمزوؽبد انطهجخ انزٙ رصت فٙ رطٕٚو انزؼهٛى االكبك 
 
 

 

 الشخصٍ(األخري الوتعلقت بقابلُت التىظُف والتطىر  )الوهاراثالونقىلت التأهُلُت و الوهاراث العاهت-د 

 

 نطهجخ انشقصٛخ يًٍ فهل انؾش ػهٗ ركٍٕٚ شقصٛخ لٛبكٚخ ٔماد طبثغ ٚزًزغ رطٕٚو يٓبهاد ا   -2ك

 ثبنجلٚٓٛخ ٔانهجبلخ فٙ طوػ ؽم نهًشكهد ٔؽهٓب لبََٕٛب ٔرشغٛغ انطهجخ ؽٕل انؼًم كفوٚك ٔاؽل .        

 رشغٛغ انطبنت ؽٕل رطٕٚو ٔرؾفٛي رفكٛوِ االثلاػٙ يٍ اعم صمم منك يغ رقصصّ فٙ يغبل   -7ك

 انمبٌَٕ .       

   ؤهح االْزًبو  ثبنًٓبهاد انهغٕٚخ ٔارمبَٓب نًب نٓب يٍ كٔه يٓى  فٙ يغبل انؼًم انمبََٕٙ ٍٕار   -3ك

 .كبٌ منك فٙ انًؾبكى يٍ فهل رملٚى انهٕائؼ ٔانطهجبد أ فٙ يؤٍَبد انلٔنخ كبفخ       

 .فٙ انًغزًغجبثٙ انًشبهكخ فٙ االػًبل االََبَٛخ ٔرؾفٛي انطهجخ ػهٗ كٔهْى انش  -4ك   

 
 طرائك التعلُن والتعلن          

 

 جٛك انؼًهٙ ٔكزبثخ رموٚو ؽٕل منك.يزبثؼخ انطهجخ فٙ انًؾبكى فهل انزط 
  االٍزؼبَخ ثٍٕبئم انزمُٛخ انؾلٚضخ يٍ فهل ػول يمطغ فٛلٕٚ ؽٕل رًُٛخ ٔرطٕٚو شقصٛخ هعم

 .انمضبر ٕػانمبٌَٕ ٔكٔهِ فٙ انًؾكًخ ٔهفغ هاٚخ انؼلانخ ػبنٛب فٙ ٍ
 ٍٙالبيخ ٔهُ ػًم لبََٕٛخ نهطهجخ ثصٕهح كٔٚخ فهل انؼبو انلها. 

 
 طرائك التقُُن          



  

 3الصفحت  
 

  

 
  ِرمٛٛى انطبنت اصُبر اكارِ فٙ انًؾكًخ االفزوا ٛخ يٍ فهل شقصٛزّ ٔاٍهٕثّ ٔطوؽّ ألفكبهِ ٔاهار

 ثًب رؼهًّ يٍ يؼهٕيبد فٙ انًؾب واد انلهاٍٛخ .
 . رمٛٛى انطبنت  فهل رطجٛمّ انؼًهٙ فٙ انًؾبكى يٍ لجم انزلهٍَٚٛ ثؼل انيٚبهاد انًٛلاَٛخ 

 

 
 
 بنُت البرناهج  .11

 

الورحلت 

 الذراسُت

 

 رهز الوقرر أو الوساق

 

 اسن الوقرر أو الوساق

 

 الساعاث الوعتوذة

 عولٍ نظرٌ

 

  َظو٘ انمبٌَٕ انلٍزٕه٘ 3ك  2 االولى

  َظو٘ فم نلهاٍخ انمبٌَٕانًل 3و  2 االولى

  َطو٘ ػهى االعواو ٔانؼمبة 7ط  2 االولى

  َظو٘ انًلفم نلهاٍخ انشوٚؼخ 7ُ  2 االولى

  َظو٘ ربهٚـ انمبٌَٕ ٔشوٚؼخ ؽًٕهاثٙ 7د  2 االولى

 ػًهٙ  َظو٘ ؽبٍجبد 2ػ  2 االولى

  َظو٘ E 1 E 1 االولى

  َظو٘ انهغخ انؼوثٛخ 2ل  2 االولى

  َظو٘ ؽمٕق االََبٌ 7ق  2 االولى

  َظو٘ االنزيايبد 4د  7 لثانٌةا

 الثانٌة

 

  نظري لبٌَٕ انؼمٕثبد انؼبو 3ع ع  7

  نظري انمبٌَٕ االكاه٘ 3ك  7 الثانٌة

  نطري االؽٕال انشقصٛخ 3ػ ُ  7 الثانٌة

  نظري انمبٌَٕ انزغبه٘ 7ط  7 الثانٌة

 ػًهٙ  نظري ؽبٍجبد 2ػ  7 الثانٌة



  

 4الصفحت  
 

  

  الثانٌة

 E 2 ك 7

  نظري انمبٌَٕ االكاه٘ ثبنهغخ االَكهٛيٚخ

  نظري اَظًخ ٍٛبٍٛخ 2ٌ  7 الثانٌة

  نظري يبنٛخ ػبيخ 7و  7 الثانٌة

  نظري انمبٌَٕ انلٔنٙ انؼبو 3ك  3 الثالثة

  نظري انؼمٕك انًلَٛخ 3ع و 3 انضبنضخ

  نظري انًوافؼبد انًلَٛخ ٔاالصجبد 3و س  3 انضبنضخ

  َظو٘ لبٌَٕ انؼمٕثبد انقبص 3ع ؿ  3 انضبنضخ

  َظو٘ انمضبر االكاه٘ 7ق ل  3 انضبنضخ

  َظو٘ انشوكبد انزغبهٚخ 2ُ د 3 انضبنضخ

  َظو٘ اصٕل انًؾبكًبد انغيائٛخ 7ص ط  3 انضبنضخ

  َظو٘ اصٕل انجؾش 2ة  3 انضبنضخ

  َظو٘ انؾمٕق انؼُٛٛخ 3ػ ع  4 انواثؼخ

  َظو٘ قبصانمبٌَٕ انلٔنٙ ان 3ك ؿ  4 انواثؼخ

  َظو٘ انمبٌَٕ انلٔنٙ االََبَٙ 2ك ٌ  4 الرابعة

  َظو٘ لبٌَٕ انؼًم 7ع  4 الرابعة

  نظري يُظًبد كٔنٛخ 2و ك  4 الرابعة

  نظري لبٌَٕ انزُفٛن 2د  4 الرابعة

  نظري أهاق رغبهٚخ 7ٔ  4 الرابعة

  نظري اصٕل فمّ 7ف  4 الرابعة

  نظري طت ػلنٙرؾمٛك اعوايٙ ٔ 2د ع  4 الرابعة

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 5الصفحت  
 

  

 التخطُط للتطىر الشخصٍ .12

  معلومات اثناء من خالل ما تعلمه من دروس ومجتمعه تطوٌر  فً ٌساهم الطالب بانتعزٌز ثقة
 .دراسته االكادٌمٌة

  لدٌهم . فً إثراء المعلومات والتقلٌدٌة التقلٌدٌة ستااد  من المكتباتاالحث الطلبة على 

  تمام بالوقت دائماً .االه حث الطلبة على ضرور 
 
 
 

 

 الوعهذ(األنظوت الوتعلقت بااللتحاق بالكلُت أو  ع)وضهعُار القبىل  -13
 

فٌما ٌخص  ٌخضع ذلك الى  الضوابط المحدد  من قبل وزار  التعلٌم العالمً عن طرٌق القبول المركزي
 ر ( .) الصباحٌة والمسائٌة ( ام الدراسات العلٌا ) الماجستٌة الدراسات االولٌ

 
 

 أهن هصادر الوعلىهاث عن البرناهج -14
 

 

   المؤتمرات والندوات والورش العلمٌة  والدورات التدرٌبٌة 

  ًالمواد الدراسٌة والكادر التدرٌس 

  مكتبة الكلٌة 

  مختبر الحاسبات وتقنٌة المعلومات 

 قاعات المحاكم وقاعة المحكمة االفتراضٌة فً الكلٌة 



  

 6الصفحت  
 

  

 هخطط ههاراث الونهج

 وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن َرجً

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 ت والقُوُ
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 

 

 

 

 

 

 االٔنٗ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اٍبٍٙ القانون الدستوري 3د  1

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ساسًا املدخل لدراسة القانون 3م  1

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً علم االجرام والعقاب 2ج  1

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً املدخل لدراسة الشريعة 2ش  1

اتريخ القانون وشريعة  2ت  1
 محورايب

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً

سباتحا 1ح  1  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ثانوي 

1 E 1 E ثانوي √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ثانوي اللغة العربية 1ل  1
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ثانوي حقوق االنسان 2ق  1 االولى

 

 
 
 
 
 
 

 الثانٌة

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً االلتزامات 4ت  2

قانون العقوبات  3ع ع  2
 العام

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً القانون االداري 3د  2

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً االحوال الشخصٌة 3ح ش  2

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً القانون التجاري 2ج  2

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ثانوي حاسبات 1ح  2

القانون االداري  E 1 د  2
 باللغة االنكلٌزٌة

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ثانوي

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً انظمة سٌاسٌة 1ن   2

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً مالٌة عامة  2م   2

القانون الدولً  3د  3  الثالثة
 العام

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ العقود المدنٌة 3ع م 3
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 الثالثة

المرافعات المدنٌة  3م ث  3
 واالثبات

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً

قانون العقوبات  3ع خ  3
 الخاص

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً القضاء االداري 2ق ض   3

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً الشركات التجارٌة 1ش ت 3 

اصول المحاكمات  2ص ج  3 
 الجزائٌة

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ثانىٌ اصول البحث 1ب  3

 الرابعة

 

 

 

 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً الحقوق العٌنٌة 3ح ع  4 

القانون الدولً  3د خ   4
 الخاص

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً

القانون الدولً  1د ن  4 
 االنسانً

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً قانون العمل 2ع  4

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً منظمات دولٌة 1م د   4

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً قانون التناٌذ 1ت   4
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الرابعة   

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً اوراق تجارٌة 2و  4 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً اصول فقه 2ف   4

تحقٌق اجرامً  1ت ع   4
 وطب عدلً

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً

 - - - - - - - - - - - - - - - - ــــ ــ ــ

                   

                   

                   



  

 11الصفحت  
 

  

 



Scanned by CamScanner



 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفاد

 كهٛخ انمبٌَٕ / عبيؼخ يَٛبٌ  الوؤسست التعلُوُت .1

 قبصانمَى ان / الوركز  علوٍالقسن ال .2

ًبعَزٛو انثوَبيظ اػلاك عٛم  ؽبصم ػهٗ شٓبكح ثكبنٕهًٕٚ ٔ او الوهنٍ اسن البرناهج األكادَوٍ  .3

 فٙ انمبٌَٕ 
 يبعَزٛو  – ًثكبنٕهٕٚ ادة النهائُت اسن الشه .4

  :النظام الذراسٍ  .5
 سنىٌ /هقرراث /أخري 

 ٍُٕ٘ 

 يؼبٚٛو االػزًبك انًؤٍَٙ انٕطُٛخ   الوعتوذ   برناهج االعتواد .6
  يؼبٚٛو االػزًبك نكهٛبد انمبٌَٕ انزقصصٛخ 
   َٙٔيؼبٚٛو عٕكح انزؼهى االنكزو 

 يُٓب :عٛخ فبهرٕعل  يؤصواد  الوؤثراث الخارجُت األخري  .7

  ٍٛػلو رٕفو كهعبد ٔظٛفٛخ نهزلهٍَٚٛ ٔانًٕظف 
  لهخ انًجبنغ انًبنٛخ انًقصصخ فٙ انًٛياَٛخ انؼبيخ 

 
 

  7272/  72/2        تارَخ إعذاد الىصف  .8

 أهذاف البرناهج األكادَوٍ .9

ٔاػععلاك ػهععٗ شععٓبكح ثكععبنٕهًٕٚ ٔانًبعَععزٛو فععٙ انمععبٌَٕ ؽبصععم عٛععم  رٓٛئععخ قععبص انععٗانمععبٌَٕ انَٚععؼٗ لَععى 

ٔيؤٍَععبرّ االفععوٖ م٘ كفععبرِ ٔلععلهح ٔصمبفععخ  فععٙ هفععل انًغزًععغ ٔػًهٛععب نهًَععبًْخ قععوٚغٍٛ اػععلاكا اكبكًٚٛععب ان

نهزشوٚؼبد ٔاالَظًخ فعٙ انجهعل اٍهٕة ػهًٙ فٙ انزفكٛو ٔانزؾهٛم  ٔيٓبهح يُٓٛخ يزَهؾب ثبنؼهى ٔانًؼوفخ ٔٚورمٙ

يؤٍَعبد ٔكٔائعو انلٔنعخ كبفعخ يعغ االْزًعبو  رٓب ؤخ انمضبئٛخ ثكبفعخ رشعكٛإٍار كبٌ ػهٗ منك فٙ يغبل انَهط

يععٍ فععال كبفععخ نهزٕفٛععك ثععٍٛ انلهاٍععخ انُظوٚععخ ٔانؼًهٛععخ ٔٚكععٌٕ منععك ثبنغبَععت انزطجٛمععٙ انؼًهععٙ فععٙ انًؾععبكى  

انٓٛئعخ  انيٚبهاد انًٛلاَٛخ نهًؾبكى أ يٍ فعال ثعوايظ انًؾكًعخ االفزوا عٛخ انزعٙ ٚؼعلْب انمَعى كٔهٚعب ثًشعبهكخ

يغ االْزًبو ثؼُعبٍٔٚ ثؾعٕس انزقعوط ٍعٕار كبَعذ كهاٍعبد أنٛعخ او ػهٛعب ٔافزٛعبه انؼُعبٍٔٚ انمَى انزلهَٚٛخ فٙ 

انؼلٚععل رؼععبنظ ٔرؾععم انًشععكاد انمبََٕٛععخ انزععٙ ٚؼععبَٙ يُٓععب انًغزًععغ ػهععٗ اهل انٕالععغ   ا ععبفخ انععٗ البيععخ 

انلٔنخ انًقزهفخ ٍٕار كبَعذ   لٔهاد ٔانُلٔاد انؼهًٛخ نكبفخ كٕاكه ٔيؤٍَبدانؤ  انًؤرًواد انلٔنٛخ أ انٕطُٛخ

رشععغٛغ انٓٛئععخ نغععول االٍععزفبكح يُٓععب فععٙ رطععٕٚو انمععلهاد ٔانكفععبراد نععلٚٓى ٔاٚضععب  انكزؤَٛععخ او ؽضععٕهٚخ 

رطعٕٚو انؼًهٛعخ انزؼهًٛٛعخ يعٍ اععم  الكبكًٚٛعخنزؼيٚعي لعلهارٓى ا انمبََٕٛعخ انمَى ػهٗ اػلاك انجؾعٕس انزلهَٚٛخ فٙ

 انوصُٛخ .
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 طلىبت وطرائك التعلُن والتعلن والتقُُنالو برناهجهخرجاث ال  .11

  االهذاف الوعرفُت  - أ
 االٍبٍٛخ . نمبََٕٛخا ىٛثبنًفبْيٍ االنًبو طبنت رًكٍٛ ان    -2و

 رشغٛغ ثؼض انطهجخ انًزًٛيٍٚ يٍ انقوٚغٍٛ اكًبل كهاٍبرٓى انؼهٛب نغول هفل انًؤٍَبد        -7و

 .االكبكًٚٛخ يَزمجا                  

 كبَٛخ انطبنت يٍ رطٕٚو للهارّ اننُْٛخ يٍ فال انًمبهَخ ٔاالٍزُزبط ثٍٛ انمٕاٍَٛ انٕطُٛخ  أ         اي   -3و

 انؼوثٛخ ٔاالعُجٛخ .                 
 رًكٍٛ انطبنت يٍ انزؾلس ثأٍهٕة لبََٕٙ ػُل انزوافغ ايبو انًؾبكى .   -4و
  ٓبيّ ٔػًهّ ثأفالٛبد يًبهٍخ  انًُٓخ ػُل اكارِ ياالنزياو    -5و

 
 برناهج لخاصت بالا ُتالوهارات األهذاف –ب 

 ٔاثلار انوو٘    اٌ ٚكٌٕ انطبنت لبكها ػهٗ  يٕاعٓخ انًشبكم انمبََٕٛخ ٔؽهٓب ٔرملٚى الزواؽبد      - 2ة 

 .يَزُلا انٗ انمٕاٍَٛ ٔانزؼهًٛبد فٙ اطبه انؼًم انمبََٕٙ              

 ٙ كزبثخ انجؾٕس انمبََٕٛخ ٔافزٛبه ػُبٍٔٚ رؼبنظ انًشكاد انزٙ     رطٕٚو يٓبهاد انطهجخ ف     - 7ة 

 ٚؼبَٙ يُٓب انًغزًغ ثصٕهح ٔالؼٛخ .             

  ٍٕار  انًؾبكى ٔيؤٍَبد انلٔنخ كبفخ كًؾبيٍٛ ٔيؾممٍٛ ٔلبٍََٕٛرٓٛئخ انطبنت نهؼًم فٙ      - 3ة 

     كى أ انًؾكًخ االفزوا ٛخ فٙ انكهٛخ .كبٌ منك يٍ فال انزطجٛك انؼًهٙ فٙ انًؾب             

 
 طرائك التعلُن والتعلن      

 

 ٔرؼلك طوق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔآًْب :

  انًؾب ععواد انُظوٚععخ يععٍ فععال شععوؽٓب ٔرٕ ععٛؾٓب نهطهجععخ يععٍ انزلهَٚععٍٛٛ  ثبٍععزقلاو اٍععهٕة

ٙ ٍٔٔععبئم انزمُٛععبد اٍععزقلاو انزؼهععٛى االنكزؤَععا ععبفخ انععٗ انًُبلشععخ ٔانؾععٕاه ٔانؾهمععبد انُمبشععٛخ 

 يٍ اعم اٚصبل انًؼهٕيخ ثشكم يجَظ ٔٔا ؼ نهًزهمٙ.انؾلٚضخ 
 . ٘اػطبر ٔاعجبد يُينٛخ ٔيزبثؼزٓب ثشكم كٔه 
  ؽش انطهجخ ػهٗ ىٚبهح يكزجخ انكهٛخ ٔاٍزؼبهح انكزت فٙ اطبه رطٕٚو للهاد انطبنت انجؾضٛخ. 

 
 طوائك انزمٛٛى      

 اعبثبد انطهجخ ٔاثلار انًاؽظبد ػهٛٓب . افزجبهاد انٕاعجبد انًُينٛخ ٔيؼوفخ 
  ػًم رمبهٚو يفبعئخ اصُبر انًؾب واد يٍ اعم عؼم انطبنت ٕٚاكت االٍزبم فعٙ انًعبكح انلهاٍعٛخ ثشعكم

 . يؼوفزٓب يَجمب  نهًبكح انلهاٍٛخ ٖ كَت انًزؼهى نهًؼهٕيخ انزٙ رى نزؾلٚل يَزٕ يَزًو

 . انًشبهكخ انفبػهخ اصُبر انًؾب واد 
  فٙ انمبػخ انلهاٍٛخ. نٕٛيٙانؾضٕه ا 
 ايزؾبَبد َصف انَُخ َٔٓبئٙ انَُخ. 

 
 

 

 الىجذانُت والقُوُت . األهذاف -ط

 مبََٕٛخ انٕطُٛخ يُٓب أ انلٔنٛخ.رؾفٛي انغبَت انفكو٘ نهطبنت يٍ فال رؾهٛم انُصٕص ان   -2ط         
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 .انمبََٕٛخرؾفٛي ٔرشغٛغ انطبنت ػهٗ ارقبم انمواه انًُبٍت نؾم انًشكهخ    -7ط

 ْٔٙ انؾكى ثٍٛ     ٚؤك٘ هٍبنخ اََبَٛخ رًُٛخ ٔرؼيٚي انٓلف االًٍٗ فٙ هعم انمبٌَٕ كَّٕ    -3ط

 .انقصٕو ثبنؼلل         

    

 طرائك التعلُن والتعلن  
 

 اٍعزقلاو اٍعهٕةانٕاعجبد انًُينٛخ أ انزمبهٚو انًفبعئعخ اصُبر انًؾب واد أ   ثشكم يَزًو طبنتيزبثؼخ ان

انزمُٛعخ فعٙ ػهعٗ انلهاٍعخ ٔطعوػ االيضهعخ ٔاٍعزقلاو انٍٕعبئم  طهجعخٔرؾفٛعي انٔاالٍزبم  انطهجخثٍٛ ًُبلشبد ان

 اٚصبل انًؼهٕيخ.

 
   

 طرائك التقُُن  
 

 ٔرفؼٛم اٍهٕة انًُبلشبد . انًؾب وح اصُبرت رفبػم انطبن 
 كخ اكضو ػلك يًكٍ .طوػ اٍئهخ ٔاالٍزًبع انٗ االعبثبد يٍ لجم انطهجخ ٔيُؾٓى ؽوٚخ ثننك نًشبه 
   ًٍٕٙٚار يٍ لجم انزلهَٚٙ أ هئٌٛ انمَىًٍبع يمزوؽبد انطهجخ انزٙ رصت فٙ رطٕٚو انزؼهٛى االكبك 
 
 

 

 الشخصٍ(األخري الوتعلقت بقابلُت التىظُف والتطىر  )الوهاراثالونقىلت التأهُلُت و الوهاراث العاهت-د 

 

 انؾش ػهٗ ركٍٕٚ شقصٛخ لٛبكٚخ ٔماد طبثغ ٚزًزغ رطٕٚو يٓبهاد انطهجخ انشقصٛخ يًٍ فال    -2ك

 ثبنجلٚٓٛخ ٔانهجبلخ فٙ طوػ ؽم نهًشكاد ٔؽهٓب لبََٕٛب ٔرشغٛغ انطهجخ ؽٕل انؼًم كفوٚك ٔاؽل .        

 رشغٛغ انطبنت ؽٕل رطٕٚو ٔرؾفٛي رفكٛوِ االثلاػٙ يٍ اعم صمم منك يغ رقصصّ فٙ يغبل   -7ك

 انمبٌَٕ .       

  ْزًبو  ثبنًٓبهاد انهغٕٚخ ٔارمبَٓب نًب نٓب يٍ كٔه يٓى  فٙ يغبل انؼًم انمبََٕٙ ٍٕار  ؤهح اال  -3ك

 .كبٌ منك فٙ انًؾبكى يٍ فال رملٚى انهٕائؼ ٔانطهجبد أ فٙ يؤٍَبد انلٔنخ كبفخ       

 .فٙ انًغزًغانًشبهكخ فٙ االػًبل االََبَٛخ ٔرؾفٛي انطهجخ ػهٗ كٔهْى انشجبثٙ   -4ك   

 
 طرائك التعلُن والتعلن          

 

 جٛك انؼًهٙ ٔكزبثخ رموٚو ؽٕل منك.يزبثؼخ انطهجخ فٙ انًؾبكى فال انزط 
  االٍزؼبَخ ثٍٕبئم انزمُٛخ انؾلٚضخ يٍ فال ػول يمطغ فٛلٕٚ ؽٕل رًُٛخ ٔرطٕٚو شقصٛخ هعم

 .انمضبر انمبٌَٕ ٔكٔهِ فٙ انًؾكًخ ٔهفغ هاٚخ انؼلانخ ػبنٛب فٙ ٍٕػ
 ًم لبََٕٛخ نهطهجخ ثصٕهح كٔٚخ فال انؼبو انلهاٍٙالبيخ ٔهُ ػ. 

 
 طرائك التقُُن          



  

 3الصفحت  
 

  

 
  ِرمٛٛى انطبنت اصُبر اكارِ فٙ انًؾكًخ االفزوا ٛخ يٍ فال شقصٛزّ ٔاٍهٕثّ ٔطوؽّ ألفكبهِ ٔاهار

 ثًب رؼهًّ يٍ يؼهٕيبد فٙ انًؾب واد انلهاٍٛخ .
 . رمٛٛى انطبنت  فال رطجٛمّ انؼًهٙ فٙ انًؾبكى يٍ لجم انزلهٍَٚٛ ثؼل انيٚبهاد انًٛلاَٛخ 

 

 
 
 بنُت البرناهج  .11

 

الورحلت 

 الذراسُت

 

 رهز الوقرر أو الوساق

 

 اسن الوقرر أو الوساق

 

 الساعاث الوعتوذة

 عولٍ نظرٌ

 

  َظو٘ انمبٌَٕ انلٍزٕه٘ 3ك  2 االولى

  َظو٘ فم نلهاٍخ انمبٌَٕانًل 3و  2 االولى

  َطو٘ ػهى االعواو ٔانؼمبة 7ط  2 االولى

  َظو٘ انًلفم نلهاٍخ انشوٚؼخ 7ُ  2 االولى

  َظو٘ ربهٚـ انمبٌَٕ ٔشوٚؼخ ؽًٕهاثٙ 7د  2 االولى

 ػًهٙ  َظو٘ ؽبٍجبد 2ػ  2 االولى

  َظو٘ E 1 E 1 االولى

  َظو٘ انهغخ انؼوثٛخ 2ل  2 االولى

  َظو٘ ؽمٕق االََبٌ 7ق  2 االولى

  َظو٘ االنزيايبد 4د  7 لثانٌةا

 الثانٌة

 

  نظري لبٌَٕ انؼمٕثبد انؼبو 3ع ع  7

  نظري انمبٌَٕ االكاه٘ 3ك  7 الثانٌة

  نطري االؽٕال انشقصٛخ 3ػ ُ  7 الثانٌة

  نظري انمبٌَٕ انزغبه٘ 7ط  7 الثانٌة

 ػًهٙ  نظري ؽبٍجبد 2ػ  7 الثانٌة



  

 4الصفحت  
 

  

  الثانٌة

 E 2 ك 7

  نظري انمبٌَٕ االكاه٘ ثبنهغخ االَكهٛيٚخ

  نظري اَظًخ ٍٛبٍٛخ 2ٌ  7 الثانٌة

  نظري يبنٛخ ػبيخ 7و  7 الثانٌة

  نظري انمبٌَٕ انلٔنٙ انؼبو 3ك  3 الثالثة

  نظري انؼمٕك انًلَٛخ 3ع و 3 انضبنضخ

  نظري انًوافؼبد انًلَٛخ ٔاالصجبد 3و س  3 انضبنضخ

  َظو٘ لبٌَٕ انؼمٕثبد انقبص 3ع ؿ  3 انضبنضخ

  َظو٘ انمضبر االكاه٘ 7ق ل  3 انضبنضخ

  َظو٘ انشوكبد انزغبهٚخ 2ُ د 3 انضبنضخ

  َظو٘ اصٕل انًؾبكًبد انغيائٛخ 7ص ط  3 انضبنضخ

  َظو٘ اصٕل انجؾش 2ة  3 انضبنضخ

  َظو٘ انؾمٕق انؼُٛٛخ 3ػ ع  4 انواثؼخ

  َظو٘ قبصانمبٌَٕ انلٔنٙ ان 3ك ؿ  4 انواثؼخ

  َظو٘ انمبٌَٕ انلٔنٙ االََبَٙ 2ك ٌ  4 الرابعة

  َظو٘ لبٌَٕ انؼًم 7ع  4 الرابعة

  نظري يُظًبد كٔنٛخ 2و ك  4 الرابعة

  نظري لبٌَٕ انزُفٛن 2د  4 الرابعة

  نظري أهاق رغبهٚخ 7ٔ  4 الرابعة

  نظري اصٕل فمّ 7ف  4 الرابعة

  نظري طت ػلنٙرؾمٛك اعوايٙ ٔ 2د ع  4 الرابعة

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 5الصفحت  
 

  

 التخطُط للتطىر الشخصٍ .12

  معلومات اثناء من خالل ما تعلمه من دروس ومجتمعه تطوٌر  فً ٌساهم الطالب بانتعزٌز ثقة
 .دراسته االكادٌمٌة

  لدٌهم . فً إثراء المعلومات والتقلٌدٌة التقلٌدٌة ستااد  من المكتباتاالحث الطلبة على 

  تمام بالوقت دائماً .االه حث الطلبة على ضرور 
 
 
 

 

 الوعهذ(األنظوت الوتعلقت بااللتحاق بالكلُت أو  ع)وضهعُار القبىل  -13
 

فٌما ٌخص  ٌخضع ذلك الى  الضوابط المحدد  من قبل وزار  التعلٌم العالمً عن طرٌق القبول المركزي
 ر ( .) الصباحٌة والمسائٌة ( ام الدراسات العلٌا ) الماجستٌة الدراسات االولٌ

 
 

 أهن هصادر الوعلىهاث عن البرناهج -14
 

 

   المؤتمرات والندوات والورش العلمٌة  والدورات التدرٌبٌة 

  ًالمواد الدراسٌة والكادر التدرٌس 

  مكتبة الكلٌة 

  مختبر الحاسبات وتقنٌة المعلومات 

 قاعات المحاكم وقاعة المحكمة االفتراضٌة فً الكلٌة 



  

 6الصفحت  
 

  

 هخطط ههاراث الونهج

 وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن َرجً

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 ت والقُوُ
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 

 

 

 

 

 

 االٔنٗ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اٍبٍٙ القانون الدستوري 3د  1

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ساسًا املدخل لدراسة القانون 3م  1

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً علم االجرام والعقاب 2ج  1

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً املدخل لدراسة الشريعة 2ش  1

اتريخ القانون وشريعة  2ت  1
 محورايب

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً

سباتحا 1ح  1  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ثانوي 

1 E 1 E ثانوي √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ثانوي اللغة العربية 1ل  1



  

 7الصفحت  
 

  

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ثانوي حقوق االنسان 2ق  1 االولى

 

 
 
 
 
 
 

 الثانٌة

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً االلتزامات 4ت  2

قانون العقوبات  3ع ع  2
 العام

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً القانون االداري 3د  2

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً االحوال الشخصٌة 3ح ش  2

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً القانون التجاري 2ج  2

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ثانوي حاسبات 1ح  2

القانون االداري  E 1 د  2
 باللغة االنكلٌزٌة

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ثانوي

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً انظمة سٌاسٌة 1ن   2

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً مالٌة عامة  2م   2

القانون الدولً  3د  3  الثالثة
 العام

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ العقود المدنٌة 3ع م 3



  

 8الصفحت  
 

  

 

 

 

 الثالثة

المرافعات المدنٌة  3م ث  3
 واالثبات

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً

قانون العقوبات  3ع خ  3
 الخاص

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً القضاء االداري 2ق ض   3

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً الشركات التجارٌة 1ش ت 3 

اصول المحاكمات  2ص ج  3 
 الجزائٌة

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ثانىٌ اصول البحث 1ب  3

 الرابعة

 

 

 

 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً الحقوق العٌنٌة 3ح ع  4 

القانون الدولً  3د خ   4
 الخاص

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً

القانون الدولً  1د ن  4 
 االنسانً

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً قانون العمل 2ع  4

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً منظمات دولٌة 1م د   4

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً قانون التناٌذ 1ت   4



  

 9الصفحت  
 

  

 

 

 

 

الرابعة   

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً اوراق تجارٌة 2و  4 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً اصول فقه 2ف   4

تحقٌق اجرامً  1ت ع   4
 وطب عدلً

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً

 - - - - - - - - - - - - - - - - ـــــ ـــ ــــ

                   

                   

                   



  

 11الصفحت  
 

  

 



  

 1صفحح اٌ 
 

  

 ّٛرج ٚصف اٌّمشسٔ

 

 ٚصف اٌّمشس

 

 

 ِؼخ ١ِسبْ / و١ٍخ اٌمبْٔٛ عب اٌّؤسسح اٌتعٍيّيح .1

 اٌمسُ اٌؼبَ  / اٌّشوض عٍّي اٌمسُ اٌ .2

 ص ط/  اٌّؾبوّبد اٌغزائ١خ أطٛي اسُ / سِض اٌّمشس .3

 ِؾبضشاد  أشىاي اٌحضٛس اٌّتاحح .4

  سٕٛٞ  اٌفصً / اٌسٕح .5

 سبػخ 66 )اٌىٍي(عذد اٌساعاخ اٌذساسيح  .6

 77/7/7672 تاسيخ إعذاد ٘زا اٌٛصف  .7

 

 ا٘ذاف اٌّمشس -8
 
 نون أصول المحاكمات الجزائيةقاالتعريف ب -1

 مميزات قانون أصول المحاكمات الجزائية -2

 قانون أصول المحاكمات الجزائيةتسمية   -3
 سريان قانون أصول المحاكمات الجزائية -4

 قانون أصول المحاكمات الجزائيةالتعريف بمصادر  -5

 قانون أصول المحاكمات الجزائيةبيان تدوين قواعد  -6

 ون أصول المحاكمات الجزائيةالتطور التاريخي لقان -7
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٚطشائك اٌتعٍيُ ٚاٌتعٍُ ٚاٌتمييُ ّمشساخ اٌِخشج .11



  

 2صفحح اٌ 
 

  

 

  ٘ذاف اٌّعشييح األ -أ

 ٚث١بْ طج١ؼخ لٛاػذٖ ٚٔطبلٗ . قانون أصول المحاكمات الجزائية اٌزؼش٠ف ثّجبدئ -2أ

 قانون أصول المحاكمات الجزائية ث١بْ ِظبدس االط١ٍخ ٚاٌّسبػذح  -7أ

  

 

  ّمشس.اٌخاصح تاٌ يحاٌّٙاساتف األ٘ذا  -ب 

 اٌزٟ رّش ثٙب اٌذػبٜٚ اٌغزائ١خ اإلعشاءادرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  – 2ة

 رؼٍُ ٚرف١ُٙ اٌؾمٛق اٌغزائ١خل١بَ اٌطٍجخ ثضشٚسح  – 7ة

 ثشىً ٚاضؼ ٚثس١ظ. اٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ رؾف١ز اٌطبٌت ػٍٝ رٛض١ؼ ٚرفس١ش ٔظٛص  – 3ة

    

 طشائك اٌتعٍيُ ٚاٌتعٍُ   

 بضشاد ٔظش٠خ ِؾ 

  رطج١ك اٌؼٍّٟ فٟ اٌّؾىّخ االفزشاض١خ 

 ٌمبْٔٛاالسزؼبٔخ ثبٌٛسبئً اٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ فٟ ػشع ِمبطغ ف١ذ٠ٛ٠خ رٛض١ؾ١خ الُ٘ اٌّسبئً فٟ ا  

 

  

 طشائك اٌتمييُ     

  ػًّ رمبس٠ش ِفبعئخ 

  اٌّشبسوخ فٟ اٌّؾبضشح ٚفزؼ ثبة إٌّبلشبد 

  ِزبثؼخ اٌجؾٛس ٚرم١ّٙب 

 

 

 اف اٌٛجذأيح ٚاٌميّيح األ٘ذ -ج

 ثأطٛياٌمبْٔٛ اٌخبص رؾف١ز ٚرشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌغبٔت اٌفىشٞ فٟ ِؼشفخ رؾ١ًٍ ٔظٛص  -2ط

 . اٌّؾبوّبد

 . اٌّؾبوّخ ثإعشاءادإٌظٛص اٌمب١ٔٛٔخ اٌخبطخ ِؼشفخ اُ٘  -7ط

  



  

 3صفحح اٌ 
 

  

 

    

 طشائك اٌتعٍيُ ٚاٌتعٍُ  

١ٔخ ِغ فزؼ ثبة إٌّبلشخ ٌغشع ا٠ظبي اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ٠ٚزُ رٌه ػٓ طش٠ك اٌّؾبضشاد إٌظش٠خ وبٔذ اَ اٌىزشٚ

ثشىً ِجسظ ٚٚاضؼ ِغ اٌزأو١ذ ػٍٝ ضشٚسح ِشاعؼخ ِىزجخ اٌى١ٍخ اٌزم١ٍذ٠خ اَ االٌىزش١ٔٚخ ف١ّب ٠خض ثؾٛس 

 اٌزخشط ٌٍطٍجخ ٌزم١ّٙب .

   

 طشائك اٌتمييُ  

 اٌّؾبضشاد إٌظش٠خ ٚاالٌىزش١ٔٚخ 

 طشػ اسئٍخ ٚاالسزّبع اٌٝ االعٛثخ 

 تشزشان فٟ ٚس  ػًّ لب١ٔٛٔخ ٌٍطٍجخاال 

 

 

 إٌّمٌٛح ) اٌّٙاساخ األخشٜ اٌّتعٍمح تماتٍيح اٌتٛظيف ٚاٌتطٛس اٌشخصي (.اٌتأ٘يٍيح اٌعاِح ٚ اٌّٙاساخ -د 

 

ٚا٘مُ ِمب ٠ظمذس اٌّؾبوّخ  ٚإعشاءاداٌخبطخ ثبٌزؾم١ك ِغ اٌّزُٙ  اإلعشاءادؽش اٌطٍجخ ػٍٝ االطالع ِٚزبثؼخ 

 .١خ ثٙزا اٌشأْلٛا١ٔٓ ٚٔظٛص لبٔٛٔ ِٓ

 



  

 4صفحح اٌ 
 

  

 ث١ٕخ اٌّمشس .22

 األسجٛع
 

ِخشعبد  اٌسبػبد

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اسُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛضٛع

اٌفصً اٌذساسي االٚي   7 2

قانون أصول  تعشيف 
 المحاكمات الجزائية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح ئياٌمأْٛ اٌجٕاطثيعح   7 7
 والكرتونية

قانون  ِّيضاخ ٚسشياخ   2 3
أصول المحاكمات 

 الجزائية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

قانون أصول  ِصادس   2 4
 المحاكمات الجزائية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

ُ اٌذعٜٛ اِاَ اٌّحاو  2 5

 اٌجضائيح
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح تحشيه اٌذعٜٛ اٌجضائيح  2 6
 والكرتونية

7 
 

اٌجشائُ اٌتي ال تحشن اال   2

تشىٜٛ ِٓ اٌّجٕي عٍيٗ اٚ 

تٕاًء عٍٝ طٍة ِٓ جٙح 

 ِختصح 

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح حاالخ عذَ لثٛي اٌشىٜٛ  2 8
 والكرتونية

طشق أمضاء اٌذعٜٛ   2 9

 اٌجضائيح
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح االدعاء اٌعاَ  2 26
 والكرتونية

س االدعاء اٌعاَ يي ِشاحً دٚ  2 22

 اٌذعٜٛ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح اٌضثظ اٌمضائي أعضاء  2 27
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح االخثاس عٓ اٌجشائُ  2 23
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  ضيحالشرح والتو  اٌتحميك االتتذائي  2 24
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح اٌتفتيش  2 25



  

 5صفحح اٌ 
 

  

 اٌثٕيح اٌتحتيح  .12

المؤلف  – شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية كتاب ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 2
 عبداالمير العكيلي/سليم إبراهيم حربه

 والكرتونية

 اٌفصً اٌذساسي اٌثأي   2 2

اٌّحاوُ اٌجضائيح  أٔٛاع

 ٚاٌعاديح االستثٕائيح

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

اٌّحاوُ اٌجضائيح  أٔٛاع  2 7

 اٌعاديح
االختبارات الشفوية  لتوضيحالشرح وا

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح االختصاص ٚٔمً اٌذعٜٛ  2 3
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح حياد اٌماضي ٚعذَ أحياصٖ  2 4
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح اٌّحاوّح إجشاءاخ  2 5
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح لٛاعذ عاِح يي اٌّحاوّح  2 6
 والكرتونية

اٌمشاساخ ٚاالحىاَ اٌتي   2 7

تصذس يي اٌذعٜٛ غيش 

 اٌّٛجضج

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

8 2   

 اٌحىُ ٚاسثاتٗ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

9 2   

 ي االحىاَطشق اٌطعٓ ي
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح اٌتّييض  2 26
 والكرتونية

 ٚأسثابِٓ ٌٗ حك اٌطعٓ   2 22

 اٌطعٓ ِٚذتٗ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

اٌحاالخ اٌتي يجٛص تّٛجثٙا   2 27

 اٌّحاوّح إعادج
االختبارات الشفوية  التوضيحالشرح و 

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح االيشاج اٌششطي  2 23
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح االيشاج اٌششطي إجشاءاخ  2 24
 والكرتونية

سمٛط اٌعمٛتاخ االصٍيح   2 25

 ٚاٌفشعيح
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 رتونيةوالك
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 عبدالمؤلف  – شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية كتاب )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١س١خ 7
 /سليم إبراهيم حربه االمير العكيلي

               ـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 1771( لسنة 23قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
الخاصة بقانون أصول المحاكمات اهم المواقع الرسمية 

 تحقيق والمحاكمةلصة باالجزائية واإلجراءات الخا

 

 خطح تطٛيش اٌّمشس اٌذساسي  .13

  

 

ِٓ خالي اسزؼّبي اٌٛسبئً  طج١ـك ثـشاِظ ِٕزخجـخ أصجزـذ فبػ١ٍزٙـب فـٟ رطـ٠ٛش إٌّـب٘ظ اٌذساسـ١خاٌؼًّ ػٍٝ ر

 .ٚاٌؼشع ف١ّب ٠خض ِٛاض١غ لبْٔٛ اطٛي اٌّؾبوّبد اٌغزائ١خ  اٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ ثبٌزذس٠س

 
 



 

 

 1اٌػفؾخ  
 

  
 

 ّٔٛرط ٚغف اٌّمشس

 

 ٚغف اٌّمشس

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 ؛البرنامج.

 

 

 و١ٍخ اٌمبْٔٛ / عبِؼخ ١ِسبْ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لسُ اٌمبْٔٛ اٌخبظ    اٌّشوض/ اٌمسُ اٌؼٍّٟ   .2

 ة / اغٛي اٌجؾش اٌمبٟٔٛٔ سِض اٌّمشس/ اسُ  .3

 اٌىزشٟٚٔ  أضىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .4

 سٕٛٞ   اٌسٕخ/ اٌفػً  .5

 سبػخ 33 (اٌىٍٟ)ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .6

 27/7/2321 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛغف  .7

 
 ا٘ذاف اٌّمشس -8

 
 اٌزؼش٠ف ثأ١ّ٘خ اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌمبٟٔٛٔ ِٕٚب٘غٗ ِٕٚٙغ١برٗ . 1-

 ِؼشفخ اٌمٛاػذ اٌزٟ ِٓ اٌّسزؾسٓ اٌزضاَ اٌجبؽش اٌمبٟٔٛٔ ثٙب ألػذاد اٌجؾش اٌمبْٔٛ ٞ. 2-

 ِؼشفخ غفبد ِٚؤ٘الد اٌجبؽش اٌزٟ رغؼٍٗ لبدساً ػٍٝ أػذاد اٌجؾش اٌمبٟٔٛٔ . 3-

 ػذاد اٌجؾش ِزّىٓ ِٓ رغبٚص اٌؼمجبد ٚاإلضىبالد اٌزٟ رؼزشؼأػذاد ثبػ س لبٟٔٛٔ ِؤً٘ لبدس ػٍٝ أ 4-

 طش٠مٗ فٟ اٌىزبثخ ٚاٌٛغٛي اٌٝ اٌّػبدس ٚاٌّشاعغ اٌمب١ٔٛٔخ .

 

 ِسبػذح اٌطبٌت ػٍٝ اثزىبس ِٛضٛػبد ثؾض١خ رزسُ ثبٌغذح ٚاألغبٌخ ٚاالسرجبط ثبٌٛالغ اٌؼٍّٟ ٚرمذَ 5-

 ؽٍٛال ٌمضب٠ب ٠ؼ١طٙب اٌّغزّغ.

 .اٌطبٌت ِىٕخ إعشاء دساسبد ثؾض١خ رؾ١ٍ١ٍخ ِٚمبسٔخاوسبة  6-

 دساسخ اٌزطج١مبد اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌمبٟٔٛٔ . 7-



 

 

 2اٌػفؾخ  
 

  
 

 

 ِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .13

 

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 ِؼشفخ سجً اخز١بس اٌّطىٍخ اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ رػٍؼ ِٛضٛػب ٌىزبثخ اٌجؾش اٌّطٍٛة -1

 فُٙ أسب١ٌت عّغ ِبدح اٌجؾش اٌمبٟٔٛٔ ٚرذ٠ٚٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّشاعغ ٚاػذاد خطخ اٌجؾش -2أ 

 اسز١ؼب ة و١ف١خ وزبثخ اٌجؾش اٌمبٟٔٛٔ ِٓ ؽ١ش أسٍٛة اٌىزبثخ ٚاألضبسح اٌٝ اٌٙٛاِص ٚاٌّشاعغ ٚاٌّػبدس -3أ 

 طجغ ٚٔطش اٌجؾش اٌمبٟٔٛٔ -4أ 

 اٌطى١ٍخ.رم٠ُٛ اٌجؾش اٌمبٟٔٛٔ ِٓ إٌٛاؽٟ اٌّٛضٛػ١خ ٚ -5أ 

 

 . األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبغخ ثبٌّمشس  -ة 

 ر١ٙئخ اٌطبٌت ٌىزبثخ ثؾش اٌزخشط فٟ اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ ِٓ دساسزٗ اٌمب١ٔٛٔخ -1ة 

 ر١ٙئخ اٌطبٌت ٌىزبثخ سسبٌخ اٌّبعسز١ش ٚأطشٚؽخ اٌذوزٛساٖ ِسزمجالً  -2ة 

 ثطىً ػبَ ٚاٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ ثطىً خبظرؼٍُ اٌطبٌت اٌّجبدئ األ١ٌٚخ ٚاألسبس١خ فٟ وزبثخ اٌجؾٛس  -3ة 

    

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ   

 ِؾبضشاد ٔظش٠خ  ●

 رطج١ك اٌؼٍّٟ فٟ اٌّؾىّخ االفزشاض١خ  ●

ِبدح  اٌّسبئً فٟ االسزؼبٔخ ثبٌٛسبئً اٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ فٟ ػشؼ ِمبطغ ف١ذ٠ٛ٠خ رٛض١ؾ١خ الُ٘ ●

 اغٛي اٌجؾش اٌمبٟٔٛٔ 

  

 طشائك اٌزم١١ُ     

 طش٠مخ إٌّبلطبد داخً اٌمبػخ اٌذساس١خ االفزشاض١خ (سؤاي ٚعٛاة). .اسزخذا1َ

 اسزخذاَ اٌمشاساد اإلداس٠خ اٌّزؼٍمخ ثبٌغبٔت اٌّبٌٟ وٛسبئً ٌإل٠ضبػ . 2-

 اسزخذاَ اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ. 3-

 اسزخذاَ ػشؼ اٌجبٚسث٠ٕٛذ اصٕبء ضشػ اٌّؾبضشاد 4 

 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 .رؾف١ض ٚرطغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌغبٔت اٌفىشٞ فٟ ِؼشفخ وزبثخ االثؾبس اٌمب١ٔٛٔخ  -1ط

 .ِؼشفخ اُ٘ اٌخطٛاد فٟ عّغ اٌّػبدس ٚاسزخذاَ اٌىزت   -2ط

 ِؼشفخ ِجذا وزبثخ ٘ٛاِص اٌجؾش   -3ط



 

 

 3اٌػفؾخ  
 

  
 

 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 

٠ٚزُ رٌه ػٓ طش٠ك اٌّؾبضشاد اٌىزش١ٔٚخ ِغ فزؼ ثبة إٌّبلطخ ٌغشؼ ا٠ػبي اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ثطىً ِجسظ 

ٚٚاضؼ ِغ اٌزأو١ذ ػٍٝ ضشٚسح ِشاعؼخ ِىزجخ اٌى١ٍخ اٌزم١ٍذ٠خ اَ االٌىزش١ٔٚخ ف١ّب ٠خع ثؾٛس اٌزخشط ٌٍطٍجخ 

 .ٌزم١ّٙب 

 طشائك اٌزم١١ُ    

 اٌّؾبضشاد إٌظش٠خ ٚاالٌىزش١ٔٚخ ●

 طشػ اسئٍخ ٚاالسزّبع اٌٝ االعٛثخ ●

 االضزشان فٟ ٚسش ػًّ لب١ٔٛٔخ ٌٍطٍجخ ●

 

 (.اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌطخػٟ ) اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ  -د 

لضبئ١خ ِٓ ؽش اٌطٍجخ ػٍٝ االطالع ِٚزبثؼخ ضؤْٚ اٌّغزّغ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاُ٘ ِب ٠ػذس ِٓ اٌّشاعغ ٚلشاساد 

 .ِؾىّخ اٌز١١ّض ِٚؾبوُ االسزئٕبف ٌغشؼ دساسزٙب ضّٓ االثؾبس اٌمب١ٔٛٔخ

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 األسجٛع
 

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌسبػبد

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اسُ اٌٛؽذح 

 اٌّٛضٛع
طش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 طش٠مخ اٌزم١١ُ

ٔجزح ػٓ اٌجؾش  1 1

 اٌؼٍّٟ
طرح االسئلخ  الكتروًً همذهخ ػي الجحث الؼلوً

وتكلٍفهن ثبوراق 

 ػول واالهتحبًبد

ث١بْ اٌػفبد  1 2

اٌزٟ رزؼ١ٓ 

رٛافش٘ب فٟ 

 اٌجبؽش اٌؼٍّٟ

طرح االسئلخ  الكتروًً صفبد الجبحث الؼلوً

وتكلٍفهن ثبوراق 

 ػول واالهتحبًبد

اٌزؼشف ػٍٝ  1 3

غؼٛثبد رؾذ٠ذ 

 ِطىٍخ اٌجؾش

صؼىثبد تحذٌذ هشكلخ 

 الجحث
طرح االسئلخ  الكتروًً

وتكلٍفهن ثبوراق 

 ػول واالهتحبًبد

اٌذٚافغ اٌّؤصشح  1 4

فٟ اخز١بس 

 ِطىٍخ اٌجؾش

طرح االسئلخ  الكتروًً دوافغ اختٍبر الوشكلخ

وتكلٍفهن ثبوراق 

 ػول واالهتحبًبد

طرح االسئلخ  الكتروًًهىاجهخ تحذٌذ هشكلخ االسضبداد اٌزٟ  1 5



 

 

 4اٌػفؾخ  
 

  
 

٠ّىٓ رٛع١ٙٙب 

 ٌٍجبؽش
ثبوراق وتكلٍفهن  الجحث

 ػول واالهتحبًبد

و١ف ٠خزبس  1 6

اٌجبؽش اٌّطىٍخ 

 اٌمب١ٔٛٔخ

اختٍبر الجبحث للوشكلخ 

 المبًىًٍخ
طرح االسئلخ  الكتروًً

وتكلٍفهن ثبوراق 

 ػول واالهتحبًبد

7 
 

رؾ١ذ اُ٘ اٌسجً  1

الخز١بس ِطىٍخ 

 اٌجؾش

سجل اختٍبر الوشكلخ 

 المبًىًٍخ
طرح االسئلخ  الكتروًً

 وتكلٍفهن ثبوراق

 ػول واالهتحبًبد

اٌزؼشف ػٍٝ  1 8

اٌضٛاثظ اٌزٟ 

٠ٕجغٟ االٌزضاَ 

ثٙب فٟ ػ١ٍّخ 

 اخز١بس اٌّطىٍخ

ضىاثظ اختٍبر الوشكلخ 

 المبًىًٍخ
طرح االسئلخ  الكتروًً

وتكلٍفهن ثبوراق 

 ػول واالهتحبًبد

ث١بْ اٌّمػٛد  1 9

ثّٕٙظ اٌجؾش 

ٚاٌزؼشف ػٍٝ 

إٌّٙظ إٌظشٞ 

ٚإٌّٙظ 

 اٌزطج١مٟ

 الجحث المبًىًًهٌبهج 
الوٌهج الٌظري والوٌهج 

 التطجٍمً

طرح االسئلخ  الكتروًً

وتكلٍفهن ثبوراق 

 ػول واالهتحبًبد

اٌزؼشف ػٍٝ  1 10

إٌّٙظ اٌزبغ١ٍٟ 

ٚإٌّٙظ 

اٌزؾ١ٍٍٟ فٟ 

 اٌجؾش اٌمبٟٔٛٔ

 هٌبهج الجحث المبًىًً
الوٌهج التبصٍلً 

 والوٌهج التحلٍلً

طرح االسئلخ  الكتروًً

ثبوراق وتكلٍفهن 

 ػول واالهتحبًبد

ث١بْ ِضّْٛ  1 11

إٌّٙظ اٌزبس٠خٟ 

ٚإٌّٙظ اٌّمبسْ 

فٟ اٌجؾش 

 اٌمبٟٔٛٔ

 هٌبهج الجحث الؼلوً
الوٌهج التبرٌخً 

 والوٌهج الومبرى

طرح االسئلخ  الكتروًً

وتكلٍفهن ثبوراق 

 ػول واالهتحبًبد

اٌزؼشف ػٍٝ  1 12

اٌّػبدس 

اٌشئ١س١خ فٟ 

 اٌجؾش

جوغ هبدح الجحث 

الوصبدر / المبًىًً 

 الرئٍسٍخ

طرح االسئلخ  الكتروًً

وتكلٍفهن ثبوراق 

 ػول واالهتحبًبد

اٌزؼشف ػٍٝ  1 13

اٌّػبدس 

اٌّسبػذح فٟ 

 اٌجؾش اٌمبٟٔٛٔ

جوغ هبدح الجحث 

الوصبدر / المبًىًً

 الوسبػذح

طرح االسئلخ  الكتروًً

وتكلٍفهن ثبوراق 

 ػول واالهتحبًبد

رغ١ّغ خطٛاد  1 14

اٌّؼٍِٛبد 

ٚاٌّػبدس 

اٌّزؼٍمخ فٟ 

 اٌجؾش

تذوٌي الوؼلىهبد 

 والصبدر
طرح االسئلخ  الكتروًً

وتكلٍفهن ثبوراق 

 ػول واالهتحبًبد



 

 

 5اٌػفؾخ  
 

  
 

رٛض١ؼ و١ف  1 15

٠مَٛ اٌجبؽش 

ثبػذاد خطخ 

 اٌجؾش

طرح االسئلخ  الكتروًً اػذاد خطخ الجحث

وتكلٍفهن ثبوراق 

 ػول واالهتحبًبد

اٌزؼشف ػٍٝ  1 1

اٌىزبثبد أٛاع 

 اٌمب١ٔٛٔخ

 الفصل الذراسً الثبًً
اًىاع هي الكتبثبد 

 المبًىًٍخ

طرح االسئلخ  الكتروًً

وتكلٍفهن ثبوراق 

 ػول واالهتحبًبد

ِؼشفخ اٌّؤٌفبد  1 2

اٌمب١ٔٛٔخ 

 ٚأٛاػٙب

طرح االسئلخ  الكتروًً الوؤلفبد المبًىًٍخ

وتكلٍفهن ثبوراق 

 ػول واالهتحبًبد

اٌزؼشف ػٍٝ  1 3

ٚو١ف١خ ا١ّ٘خ 

اٌزؼ١ٍك ػٍٝ 

االؽىبَ 

 اٌمضبئ١خ

التؼلٍك ػلى االحكبم 

 المضبئٍخ
طرح االسئلخ  الكتروًً

وتكلٍفهن ثبوراق 

 ػول واالهتحبًبد

ِؼشفخ ا١ّ٘خ  1 4

ٚاٌػ١غخ اٌزٟ 

رؼذ ثّٛعجٙب 

اٌّمبالد 

 ٚاٌزمبس٠ش

طرح االسئلخ  الكتروًً الومبالد والتمبرٌر

وتكلٍفهن ثبوراق 

 ػول واالهتحبًبد

ا١ّ٘خ ٚرؾذ٠ذ  1 5

اٌغٙخ اٌزٟ رمذَ 

االسزطبسح 

 اٌمب١ٔٛٔخ

طرح االسئلخ  الكتروًً االستشبرح المبًىًٍخ

وتكلٍفهن ثبوراق 

 ػول واالهتحبًبد

اٌمٛاػذ اٌزٟ  1 6

٠ٕجغٟ ػٍٝ 

اٌجبؽش االٌزضاَ 

ثٙب اصٕبء وزبثخ 

 اٌجؾش

لىاػذ ههوخ اثٌبء كتبثخ 

 الجحث المبًىًً
طرح االسئلخ  الكتروًً

ثبوراق وتكلٍفهن 

 ػول واالهتحبًبد

اٌزؼشف ػٍٝ  1 7

اسٍٛة وزبثخ 

 اٌجؾش اٌمبٟٔٛٔ

اسلىة كتبثخ الجحث 

 المبًىًً
طرح االسئلخ  الكتروًً

وتكلٍفهن ثبوراق 

 ػول واالهتحبًبد

اٌزؼشف ػٍٝ  1 8

و١ف١خ االضبسح 

 اٌٝ اٌٙٛاِص

 
 االشبرح الى الهىاهش

طرح االسئلخ  الكتروًً

 وتكلٍفهن ثبوراق

 ػول واالهتحبًبد

اٌزؼشف ػٍٝ  1 9

و١ف١خ اػذاد 

لبئّخ اٌّشاعغ 

ٚاٌّػبدس 

 ثطىٍٙب إٌٙبئٟ

 
اػذاد لبئوخ الوراجغ 

والوصبدر ثشكلهب 

 الٌهبئً

طرح االسئلخ  الكتروًً

وتكلٍفهن ثبوراق 

 ػول واالهتحبًبد

ا١ٌخ طجغ اٌجؾش  1 10

 اٌمبٟٔٛٔ
طرح االسئلخ  الكتروًً طجغ الجحث المبًىًً

وتكلٍفهن ثبوراق 



 

 

 6اٌػفؾخ  
 

  
 

 ػول واالهتحبًبد

اٌزؼشف ػٍٝ  1 11

طشق إٌطش 

 اٌٛسلٟ

الٌشر الىرلً للجحث 

 المبًىًً
طرح االسئلخ  الكتروًً

وتكلٍفهن ثبوراق 

 ػول واالهتحبًبد

اٌزؼشف ػٍٝ  1 12

طشق إٌطش 

 االٌىزشٟٚٔ

الٌشر االلكتروًً للجحث 

 المبًىًً
طرح االسئلخ  الكتروًً

وتكلٍفهن ثبوراق 

 ػول واالهتحبًبد

ِؼشفخ و١ف١خ  1 13

رم٠ُٛ اٌجؾش 

اٌمبٟٔٛٔ 

 ِٕٚبلطزٗ

تمىٌن الجحث المبًىًً 

 وهٌبلشته
طرح االسئلخ  الكتروًً

وتكلٍفهن ثبوراق 

 ػول واالهتحبًبد

رؾذ٠ذ اٌغٛأت  1 14

اٌّٛضٛػ١خ 

 ٌٍجؾش

الجىاًت الوىضىػٍخ 

 للجحث
طرح االسئلخ  الكتروًً

وتكلٍفهن ثبوراق 

 ػول واالهتحبًبد

رؾذ٠ذ اٌغٛأت  1 15

 اٌطى١ٍخ ٌٍجؾش
طرح االسئلخ  الكتروًً الجىاًت الشكلٍخ للجحث

وتكلٍفهن ثبوراق 

 ػول واالهتحبًبد

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .12

المؤلف د.عصمت عبد المجيد  –كتاب اصول البحث القانوني  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ1
 بكر

المؤلف د.عصمت عبد المجيد  –كتاب اصول البحث القانوني  (اٌّػبدس)ـ اٌّشاعغ اٌشئ١س١خ 2
 بكر

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛغٝ ثٙب                 

 ,....  (اٌزمبس٠ش , اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 البحث القانوني بأصولالكتب االخرى المتعلقة 

ِٛالغ االٔزش١ٔذ , ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ

.... 
اهم المواقع الرسمية للمكتبات القانونية في كليات القانون 

 ومواقع المكتبات العامة .

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساسٟ  .13

  
 

اٌؼًّ ػٍٝ رطج١ـك ثـشاِظ ِٕزخجـخ أصجزـذ فبػ١ٍزٙـب فـٟ رطـ٠ٛش إٌّـب٘ظ اٌذساسـ١خ ِٓ خالي اسزؼّبي اٌٛسبئً 

 .اٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ ثبٌزذس٠س ٚاٌؼشؼ ف١ّب ٠خع ِٛاض١غ اغٛي اٌجؾش اٌمبٟٔٛٔ 
 

 



  

 1انصفحة  
 

  

 انتحمُك االجزايٍ وانطة انعذنٍ وصف انًمزر

 

 وصف انًمزر

 

 

 عبِؼخ ٍِسبْ / وٍٍخ اٌمبْٔٛ  انًؤسسة انتعهًُُة .1

 اٌمسُ اٌؼبَ     / انًزكش عهًٍ انمسى ان .2

 ع د/  اٌزؾمٍك االعراًِ ٚاٌطت اٌؼذًٌاٌمبْٔٛ  اسى / ريش انًمزر .3

 ِؾبضراد  أشكال انحضىر انًتاحة .4

  سٕٛي  انفصم / انسُة .5

 سبػخ   03     )انكهٍ(عذد انساعات انذراسُة  .6

 77/7/7372 تارَخ إعذاد هذا انىصف  .7

 

 اهذاف انًمزر -8
 
 .لتحمٌك االجرامً والطب العدلًالتعرٌف با -1

 .المواعد التحمٌكعن غٌره من  ًالتحمٌك االجرامً والطب العدل تمٌٌز لواعد المانون  -2

 لتحمٌك االجرامً والطب العدلًلتسمٌة المانون   -0
 لتحمٌك االجرامً والطب العدلًلبٌان طبٌعة المانون  -4

 .العدلًبالتحمٌك االجرامً والطب  التعرٌف بمصادر المانون -5

 التحمٌك االجرامً والطب العدلًبٌان تدوٌن لواعد المانون  -6

 التحمٌك االجرامً والطب العدلًبٌان اشخاص المانون  -7

 الداخلٌة واجراءات التحمٌك فٌهابٌان الطرق السلمٌة لتسوٌة المنازعات  -8

تكوٌنها واختصاصها واالجراءات  تعرٌف بمحكمة التحمٌك و ومحكمة االحداث ومحكمة الجناٌات ال  -9
 التً تطبمها .

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطزائك انتعهُى وانتعهى وانتمُُى ًمزرات انيخزج .11

 

  هذاف انًعزيُة األ -أ

 ٚثٍبْ طجٍؼخ لٛاػذٖ ٚٔطبلٗ .  اٌزؾمٍك االعراًِ ٚاٌطت اٌؼذًٌ اٌزؼرٌف ثّجبدئ ٚاطٛي اٌمبْٔٛ -2أ

 اٌزؾمٍك االعراًِ ٚاٌطت اٌؼذًٌ ثٍبْ ِظبدر االطٍٍخ ٚاٌّسبػذح ٌٍمبْٔٛ  -7أ

 ُ٘ ٌمٛاػذٖ ٚرلبثزٗ  ثبٌزؾمٍك االعراًِ ٚاٌطت اٌؼذًٌ  ثٍبْ اشخبص اٌمبْٔٛ ٚخضٛع -0أ

(  ٚرعبي اٌضجظ اٌمضبئً –ِؾمك  – لبضً عٕبٌبد   – لبضً رؾمٍك) ٕبطر اٌّؾىّخ اٌزؼرٌف ثؼ -4أ

 .لراراد  اٌؾىُ ٚلراراد اٌزٍّس ٚطٛر اٌطؼٓ ثمرار اٌؾىُ ٌّٚذح اٌمبٍٔٛٔخ ٌٍطؼٓ ِغ رٕبٚي اُ٘ 

 .اٚ اٌزٕبزي ثبٌطرق اٌسٍٍّخٍخ ٚطرق رسٌٛخ إٌّبزػبد ثٍبْ اٌ -5أ

 

 

  ًمزر.انخاصة تان ُةانًهاراتاألهذاف   -ب 

 اٌزً رؼًّ  داخً اٌذٌٚخ. ٚاٌّؾبوُ  اٌمضبئٍخ  رّىٍٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼرفخ اٌٍٙئبد – 2ة

االِٓ ثٍٓ افراد اٌّغزّغ ِٚ٘ٛب ٌسؼى اٌٍٗ اسززبة  لٍبَ اٌطٍجخ ثضرٚرح ٔشر صمبفخ اٌسٍُ ٚ – 7ة

      ٚرعبي االِٓ . اٌّغزّغ

 لبْٔٛ اٌؼمٛثبد ٚ لبْٔٛ اطٛي ِؾبوّبد اٌغسائٍخ رؾفٍس اٌطبٌت ػٍى رٛضٍؼ ٚرفسٍر ٔظٛص  – 0ة

 ثشىً ٚاضؼ ٚثسٍظ. 

    

 طزائك انتعهُى وانتعهى   

  ِؾبضراد ٔظرٌخ 

  رطجٍك اٌؼًٍّ فً اٌّؾىّخ االفزراضٍخ 

 ُ٘اٌّسبئً فً اٌمبْٔٛ  االسزؼبٔخ ثبٌٛسبئً اٌزمٍٕخ اٌؾذٌضخ فً ػرع ِمبطغ فٍذٌٌٛخ رٛضٍؾٍخ ال

  اٌؼمٛثبد ٚلبْٔٛ اطٛي اٌّؾبوُ اٌغسائٍخ 

 

  

 طزائك انتمُُى     

  ػًّ رمبرٌر ِفبعئخ 



  

 3انصفحة  
 

  

 

  اٌّشبروخ فً اٌّؾبضرح ٚفزؼ ثبة إٌّبلشبد 

  ِزبثؼخ اٌجؾٛس ٚرمٍّٙب 

 

 

 األهذاف انىجذاَُة وانمًُُة  -ج

 . اٌمبٍٔٛٔخ  ظٛص رفخ رؾًٍٍ ٔرؾفٍس ٚرشغٍغ اٌطٍجخ ػٍى اٌغبٔت اٌفىري فً ِؼ -2ط

 ٚاٌٍخ ػٍّٙب . ِؼرفخ اُ٘ رعبي اٌمضبء ٚرعبي االِٓ  -7ط

 اٌزذخً فً شؤٚٔٙب اٌذاخٍٍخ ٚسٍبدح اٌمبْٔٛ ٚػذَ  ِؼرفخ ِجذا سٍبدح اٌذٚي ٚ -0ط

  

    

 طزائك انتعهُى وانتعهى  

ٌٚزُ رٌه ػٓ طرٌك اٌّؾبضراد إٌظرٌخ وبٔذ اَ اٌىزرٍٚٔخ ِغ فزؼ ثبة إٌّبلشخ ٌغرع اٌظبي اٌّبدح اٌؼٍٍّخ 

االٌىزرٍٚٔخ فٍّب ٌخض ثؾٛس ثشىً ِجسظ ٚٚاضؼ ِغ اٌزأوٍذ ػٍى ضرٚرح ِراعؼخ ِىزجخ اٌىٍٍخ اٌزمٍٍذٌخ اَ 

 اٌزخرط ٌٍطٍجخ ٌزمٍّٙب .

   

 طزائك انتمُُى  

 اٌّؾبضراد إٌظرٌخ ٚاالٌىزرٍٚٔخ 

 طرػ اسئٍخ ٚاالسزّبع اٌى االعٛثخ 

 االشزران فً ٚرش ػًّ لبٍٔٛٔخ ٌٍطٍجخ 

 

 

 وانتطىر انشخصٍ (.انًُمىنة ) انًهارات األخزي انًتعهمة تماتهُة انتىظُف انتأهُهُة انعاية و انًهارات -د 

 

ِىٓ ٚا٘ىُ ِىب ٌظىذر   خ اٌغٕبئٍى اٌؼمٛثىبد ٚاطىٛي ِؾبوّىبد  ِىٛاد اٌمىبْٔٛؽش اٌطٍجخ ػٍىى االطى ع ِٚزبثؼىخ 

ِٓ لراراد ٚرٛطٍبد ٌٚؼً ٚاٌّؾىّخ االرؾبدٌخ ِٚؾىّخ اٌزٍّس فً ثغذاد   ِغٍس اٌمضبء االػٍى ِٓ لراراد 

 رٙزُ ثشؤْٚ اٌّغزّغ اٌذٌٚخ ثرِزٗ. اٌمراراد اٌغٕبئٍخ  وٛٔٙب ِٕظّخ ٚاثرز٘ب 
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 ثٍٕخ اٌّمرر .22

 األسجٛع
 

ِخرعبد  اٌسبػبد

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

 طرٌمخ اٌزمٍٍُ طرٌمخ اٌزؼٍٍُ اسُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛضٛع

انفصم انذراسٍ االول   2 2

انتحمُك تعزَف انماَىٌ 

 االجزايٍ

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

انتحمُك  طثُعة انماَىٌ   2 7

 ٍاالجزاي
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انتحمُك  عاللة انماَىٌ   2 0

 تانطة انعذنٍ االجزايٍ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انتحمُك  يصادر انماَىٌ   2 4

  االجزايٍ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

لزارات انشزوط انشكهُة   2 5

 انحكى
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انتحمُكانتصذَك وتسجُم   2 6
 والكرتونية

7 
 

انًحاكى شزوط صحة اَعماد   2

 انجُائُة 
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

 انتحمُك االجزايٍ أثز   2 8

 وتفسُزِ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح اجزاءات انتحمُكتعذَم   2 9
 والكرتونية

 انتحمُك االجزايٍ يصادر   2 23

 وانطة انعذنٍ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انتحمُك  تذوٍَ انماَىٌ   2 22

  االجزايٍ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انتحمُك  اشخاص انماَىٌ   2 27

  االجزايٍ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انًحمك  2 20
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح رجال انضثظ انمضائٍ  2 24
 والكرتونية

 –انًحمك   -رجال اِيٍ   2 25

 رجال انطة انعذنٍ 
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انفصم انذراسٍ انثاٍَ   2 2



  

 5انصفحة  
 

  

 انثُُة انتحتُة  .12

سلطان  .كتاب المانون اصول التحمٌك االجرامً للمؤلف د ـ اٌىزت اٌّمررح اٌّطٍٛثخ 2
           واصول  الوجٌز فً الطب العدلً  للمؤلف --الشاوي 

 وصفً دمحم علً .د

 والكرتونية  انطة انعذنٍ 

انُة اجزاء انتحمُك يع   2 7

  انًتهى
االختبارات الشفوية  والتوضيحالشرح 

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح اشكال االعتزاف   2 0
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح اشكال االعتزاف  2 4
 والكرتونية

طزأ عهً انتٍ َانتغُزات   2 5

 انتحمُك
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انتغُزات انتٍ تطزأ عهً   2 6

 انطة انعذنٍ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انًسؤونُة انطة انعذنٍ   2 7

 واثارها 
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

8 2   

 انطة انعذنٍ اشخاص 
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

9 2   

 انطة انعذنٍ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انطزق انسهًُة نتسىَة   2 23

انًُاسعات وانذعاوٌ 

انًماية اياو انًحاكى 

 انًختصة 

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انطزق انطة انعذنٍ   2 22
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انًاسعات انتسىَة   2 27
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انتحمُك  2 20
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انتسىَة انمضائُة   2 24
 والكرتونية

االختصاص انُىعٍ    2 25

نهًحكًة واالجزاءات  

 وانمىاعذ انتٍ تطثمها

االختبارات الشفوية  والتوضيحالشرح 
 والكرتونية



  

 6انصفحة  
 

  

اصول التحمٌك االجرامً للمؤلف د سلطان كتاب المانون  )اٌّظبدر(  ـ اٌّراعغ اٌرئٍسٍخ 7
واصول  الوجٌز فً الطب العدلً  للمؤلف د  --الشاوي 

 وصفً دمحم علً 

               ـ اٌىزت ٚاٌّراعغ اٌزً ٌٛطى ثٙب  ا

 ( اٌّغ د اٌؼٍٍّخ , اٌزمبرٌر ,.... ) 
 . من لانون التحمٌك االجرامً والطب العدلً كل ما ٌصدر 

االٌىزرٍٚٔخ, ِٛالغ االٔزرٍٔذ ة ـ اٌّراعغ 

.... 
لمحاكم مجلس المضاء االعلى و  اهم الموالع الرسمٌة 

اخبار وتمارٌر والمحكمة االتحادٌة العلٌا و محكمة التمٌز من 
 مهمة .

 

 خطة تطىَز انًمزر انذراسٍ  .13

  

 

ِٓ خ ي اسزؼّبي اٌٛسبئً  اٌذراسـٍخطجٍـك ثـراِظ ِٕزخجـخ أصجزـذ فبػٍٍزٙـب فـً رطـٌٛر إٌّـب٘ظ اٌؼًّ ػٍى ر

 .اٌمبْٔٛ اٌزؾمٍك االعراًِ ٚاٌطت اٌؼذًٌ ع فٍّب ٌخض ِٛاضٍغ اٌزمٍٕخ اٌؾذٌضخ ثبٌزذرٌس ٚاٌؼر

 
 



 ًَىرج وصف انًمشس

 وصف انًمشس

 

 

 عبِؼخ ُِسبْ / وٍُخ اٌمبٔىْ اٌّؤسسخ اٌزؼٍُُّخ .1

 اٌمسُ اٌؼبَ / اٌّشوض ؼٍٍّ اٌمسُ اٌ .2

 د ْ/  اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ االٔسبٍٔ اسُ / سِض اٌّمشس .3

 ِؾبػشاد أشىبي اٌؾؼىس اٌّزبؽخ .4

 سٕىٌ اٌفظً / اٌسٕخ .5

 سبػخ 96 )اٌىٍٍ(ػذد اٌسبػبد اٌذساسُخ  .6

 27/7/2221 ربسَخ إػذاد هزا اٌىطف  .7

 أهذاف اٌّمشس .8

 أ/ التعريف ابلقانون الدويل االنساين 
 بيان امهية القانون الدويل االنساين يف خضم املنازعات الدولية وغري الدولية ب/ 
بياااااااااان عقيافاااااااااو بااااااااااايو وااااااااارول القاااااااااانون الااااااااادويل العاااااااااا  و و   يف  اياااااااااة الناااااااااا  يف اوياااااااااات الن اعاااااااااات ج/ 

 املسلحة 
 بااااااااااااااااادالم عااااااااااااااااا   قاواااااااااااااااااة ا ااااااااااااااااات دا  العناااااااااااااااااف والساااااااااااااااااق  زاي ة التوعياااااااااااااااااة وال قاواااااااااااااااااة االنساااااااااااااااااانية / 
 بيان يواعد القانون الدويل االنساين الحقل الطابع االنساين حمل الن اعات املسلحةه/ 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 وطشائك انتعهيى وانتعهى وانتمييى ًمشسيخشجبد ان -9

  دهذا  انًعشييخ األ - أ

 
 اٌّفهىَ واٌزطىس اٌزبسَخٍ ٌٍمبٔىْ اٌذوٌٍ االٔسبٍٔ. -1أ

 اٌزطىس اٌزبسَخٍ ٌٍمبٔىْ اٌذوٌٍ االٔسبٍٔ. -2أ

 طٍخ اٌذوٌٍ االٔسبٍٔ ثفشوع اٌمبٔىْ اٌّخزٍفخ .  -3أ
 ِظبدس اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ االٔسبٍٔ وِجبدئه االسبسُخ.-4أ
 اشخبص ؤطبق رطجُك اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ االٔسبٍٔ )اٌضٍِٕ واٌشخظُخ( . -5أ
  اٌُبد رطجُك اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ االٔسبٍٔ. -6أ

 
  ًمشس.انخبصخ ثبن يخانًهبساتاألدهذا    -ة 

 

 اششان اٌطٍجخ فٍ ِٕبلشخ ِىػىػبد اٌذوٌٍ االٔسبٍٔ.– 1ة

 افسبػ اٌّغبي ٌٍطٍجخ ٌطشػ االساء ؽىي اٌّىػىع. – 2ة

 ؽشػ اسئٍخ افزشاػُخ ؽىي اٌّىػىع. – 3ة

 رمُُُ اٌ هذف ِٓ اهذاف اٌذوٌٍ االٔسبٍٔ  -4ة

 لُبَ اٌطٍجخ ثؼشوسح ٔشش صمبفخ اٌسٍُ واالِٓ ثُٓ افشاد اٌّغزّغ وهىِب َسؼً اٌُه اٌّغزّغ   -5ة
 اٌذوٌٍ ورغٕت اٌؾشوة .         

      

 طشائك انتعهيى وانتعهى 
 ؽشػ اٌّىػىع وّمذِخ صُ اٌذخىي فٍ اٌزفبطًُ ِغ ؽشػ اؽذس االِضٍخ ػًٍ اٌسبؽخ اٌؼبٌُّخ  

االسزؼبٔخ ثبٌىسبئً اٌزمُٕخ اٌؾذَضخ فٍ ػشع  ، سىسَب وآٌُّ( وغُشهبواٌؼشاق وٌُجُب وساؤذا وَىغسالفُب ) 

 ِمبؽغ فُذَىَخ رىػُؾُخ الهُ اٌّسبئً فٍ اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اٌؼبَ 
 

     

 طشائك انتمييى  
 ِٕبلشخ اٌ هذف ِؼشفٍ ورىعُه االسئٍخ ػًٍ ثؼغ اٌطٍجخ ورضجُذ رٌه فٍ سغً

 وِٓ صُ اٌزغُغ ػًٍ: ِغ اعشاء االِزؾبٔبد ثبٔىاػهب 

 ػًّ رمبسَش ِفبعئخ  ●
 اٌّشبسوخ فٍ اٌّؾبػشح وفزؼ ثبة إٌّبلشبد  ●
 ِزبثؼخ اٌجؾىس ورمُّهب  ●
 
 األدهذا  انىجذاَيخ وانميًيخ  -ج

 

 اوزشبف ِذي رفبػً اٌطبٌت ِغ اٌّىػىع وِٕؾه فشطخ اثشاص شخظُزه.-1ط

 االٔسبٍٔ رضجُذ لُُ اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ-2ط

 دفغ اٌطٍجخ ٌّٕبلشخ إٌضاػبد اٌّسزّشح اٌمبئّخ ؽبٌُبً فٍ اٌؼبٌُ-3ط

 ػًّ ؽٍمبد ٔمبشُخ وٍّب اِىٓ رٌه ؽىي ثؼغ اٌّىاػُغ. -4ط

 



 

     

 طشائك انتعهيى وانتعهى 
اٌؼٍُّخ وَزُ رٌه ػٓ ؽشَك اٌّؾبػشاد إٌظشَخ وبٔذ اَ اٌىزشؤُخ ِغ فزؼ ثبة إٌّبلشخ ٌغشع اَظبي اٌّبدح 

ثشىً ِجسؾ وواػؼ ِغ اٌزأوُذ ػًٍ ػشوسح ِشاعؼخ ِىزجخ اٌىٍُخ اٌزمٍُذَخ اَ االٌىزشؤُخ فُّب َخض ثؾىس 

ؽشػ إٌضاػبد اٌّسٍؾخ اٌمذَّخ واٌؾذَضخ واٌّىعىدح ؽبٌُب ووُفُخ رٕبوٌهب ، واٌؼًّ ػًٍ اٌزخشط ٌٍطٍجخ ٌزمُّهب

 ؽجمبً ٌمىاػذ اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ االٔسبٍٔ
  

 نتمييى طشائك ا  
 اٌطٍجخ ٌُسىا ثّسزىي واؽذ ٌزا رخزٍف ؽشائك اٌزمُُُ ٌىً ِٕهب ِٓ خالي االسئٍخ اٌُىُِخ واٌشهشَخ              

 واٌفظٍُخ واٌسٕىَخ          

 
 انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًتعهمخ ثمبثهيخ انتىظيف وانتطىس انشخصي (. انتأدهيهيخ انًهبساد انعبيخ و -د 

 ؽشػ اٌّىػىع ٌٍىطىي اًٌ اٌهذف اٌّمشس.ِهبسح  -1د

 ارجبع اسٍىة ِالئُ ٌّسزىي اٌطٍجخ واٌزشوُض ػًٍ رُّٕخ لبثٍُزهُ . -2د

 رشغُغ اٌطٍجخ اٌّشبسوُٓ فٍ إٌمبش . -3د

    ؽش اٌطٍجخ غُش اٌّشبسوُٓ ػًٍ رطىَش لبثٍُزهُ -4د         



 ثُٕخ اٌّمشس .12

األسجى

 ع
 طشيمخ انتمييى طشيمخ انتعهيى اسى انىدذح / أو انًىضىع يخشجبد انتعهى انًطهىثخ انسبعبد

انًفهىو وانتطىس انتبسيخي  1 1

 نهمبَىٌ انذوني االَسبَي
االختجبساد انشفىيخ  انششح وانتىضيخ يفهىو انمبَىٌ انذوني االَسبَي

 وانكتشوَيخ

انًفهىو وانتطىس انتبسيخي  1 2

 نهمبَىٌ انذوني االَسبَي

نهمبَىٌ انذوني انجزوس انتبسيخيخ 

 االَسبَي
االختجبساد انشفىيخ  انششح وانتىضيخ

 وانكتشوَيخ

انًفهىو وانتطىس انتبسيخي  1 3

 نهمبَىٌ انذوني االَسبَي

انتطىس انتبسيخي نهمبَىٌ يي 

 انعصىس انىسطً
االختجبساد انشفىيخ  انششح وانتىضيخ

 وانكتشوَيخ

انًفهىو وانتطىس انتبسيخي  1 4

 االَسبَينهمبَىٌ انذوني 

انتطىس انتبسيخي نهمبَىٌ يي انعصش 

 انذذيث
االختجبساد انشفىيخ  انششح وانتىضيخ

 وانكتشوَيخ

صهخ انمبَىٌ انذوني االَسبَي  1 5

ثجبلي يشوع انمبَىٌ انذوني 

 انعبو

انعاللخ ثيٍ انمبَىٌ انذوني 

االَسبَي وانمبَىٌ انذوني نذمىق 

 االَسبٌ

انشفىيخ االختجبساد  انششح وانتىضيخ

 وانكتشوَيخ

صهخ انمبَىٌ انذوني االَسبَي  1 6

ثجبلي يشوع انمبَىٌ انذوني 

 انعبو

انعاللخ ثيٍ انمبَىٌ انذوني 

 االَسبَي وانمبَىٌ انذوني انجُبئي
االختجبساد انشفىيخ  انششح وانتىضيخ

 وانكتشوَيخ

صهخ انمبَىٌ انذوني االَسبَي  1 7

ثجبلي يشوع انمبَىٌ انذوني 

 انعبو

انعاللخ ثيٍ انمبَىٌ انذوني 

 االَسبَي وانمبَىٌ انذوني نالجئيٍ
االختجبساد انشفىيخ  انششح وانتىضيخ

 وانكتشوَيخ

انًصبدس انًكتىثخ نهمبَىٌ انذوني  يصبدس انمبَىٌ انذوني االَسبَي 1 8

 االَسبَي
االختجبساد انشفىيخ  انششح وانتىضيخ

 وانكتشوَيخ

انًصبدس انعشييخ نهمبَىٌ انذوني  االَسبَييصبدس انمبَىٌ انذوني  1 9

 االَسبَي
االختجبساد انشفىيخ  انششح وانتىضيخ

 وانكتشوَيخ

االختجبساد انشفىيخ  انششح وانتىضيخ انًصبدس االدتيبطيخ يصبدس انمبَىٌ انذوني االَسبَي 1 10

 وانكتشوَيخ

انذوني انًجبدئ االسبسيخ نهمبَىٌ  يجبدئ انمبَىٌ انذوني االَسبَي 1 11

 االَسبَي
االختجبساد انشفىيخ  انششح وانتىضيخ

 وانكتشوَيخ

انًجبدئ انعبيخ نهمبَىٌ انذوني  يجبدئ انمبَىٌ انذوني االَسبَي 1 12

 االَسبَي
االختجبساد انشفىيخ  انششح وانتىضيخ

 وانكتشوَيخ

االختجبساد انشفىيخ  وانتىضيخانششح  انًجبدئ انخبصخ ثضذبيب انذشة يجبدئ انمبَىٌ انذوني االَسبَي 1 13

 وانكتشوَيخ

اشخبص انمبَىٌ انذوني  1 14

 االَسبَي

االختجبساد انشفىيخ  انششح وانتىضيخ انذول وانًُظًبد انذونيخ

 وانكتشوَيخ

اشخبص انمبَىٌ انذوني  1 15

 االَسبَي

انكيبَبد انمبَىَيخ االخشي انًخبطجخ 

 ثبنمبَىٌ انذوني االَسبَي
االختجبساد انشفىيخ  انششح وانتىضيخ

 وانكتشوَيخ

انُطبق انزيُي نهمبَىٌ انذوني  1 1

 االَسبَي

االختجبساد انشفىيخ  انششح وانتىضيخ انُزاعبد انًسهذخ انذونيخ

 وانكتشوَيخ

انُطبق انزيُي نهمبَىٌ انذوني  1 2

 االَسبَي

االختجبساد انشفىيخ  انششح وانتىضيخ انُزاعبد انًسهذخ غيش انذونيخ

 وانكتشوَيخ

انُطبق انزيُي نهمبَىٌ انذوني  1 3

 االَسبَي

دبالد اليشًههب انمبَىٌ انذوني 

 االَسبَي
االختجبساد انشفىيخ  انششح وانتىضيخ

 وانكتشوَيخ

انُطبق انشخصي نهمبَىٌ  1 4

 انذوني االَسبَي

انجشدً وانغشلً وانًُكىثيٍ يي 

 انجذبس
االختجبساد انشفىيخ  انششح وانتىضيخ

 وانكتشوَيخ

االختجبساد انشفىيخ  انششح وانتىضيخ أسشي انذشةانُطبق انشخصي نهمبَىٌ  1 5



 

 اٌجُٕخ اٌزؾزُخ .  11

 2017 ثانية  القانون الدولي االنساني / طبعة ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ 1

 والقانون الدولي العاموثائق االمم المتحدة وقرارات مجلس االمن  )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئُسُخ 2
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 خطخ رطىَش اٌّمشس اٌذساسٍ .  12

اٌؼًّ ػًٍ رطجُـك ثـشاِظ ، وسُزُ رمُُُ ِىاػُغ اٌىزبة اٌّمشس ِٓ خالي اٌّؾبػشاد ورأشُش اٌّهُ وغُش اٌّهُ

ِٕزخجـخ أصجزـذ فبػٍُزهـب فـٍ رطـىَش إٌّـبهظ اٌذساسـُخ ِٓ خالي اسزؼّبي اٌىسبئً اٌزمُٕخ اٌؾذَضخ ثبٌزذسَس 

 االٔسبٍٔ. واٌؼشع فُّب َخض ِىاػُغ اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ
 

 وانكتشوَيخ انذوني االَسبَي

انُطبق انشخصي نهمبَىٌ  1 6

 انذوني االَسبَي

االختجبساد انشفىيخ  انششح وانتىضيخ انًذَيىٌ

 وانكتشوَيخ

انُطبق انشخصي نهمبَىٌ  1 7

 انذوني االَسبَي

االختجبساد انشفىيخ  انششح وانتىضيخ انًفمىديٍ وانمتهً

 وانكتشوَيخ

انُطبق انًكبَي نهمبَىٌ انذوني  1 8

 االَسبَي

ايبكٍ يذظش استهذايهب نطجيعتهب 

 انخبصخ
االختجبساد انشفىيخ  انششح وانتىضيخ

 وانكتشوَيخ

انُطبق انًكبَي نهمبَىٌ انذوني  1 9

 االَسبَي

ثُبًء عهً ايبكٍ يذظش استهذايهب 

 اتفبق
االختجبساد انشفىيخ  انششح وانتىضيخ

 وانكتشوَيخ

انُطبق انًكبَي نهمبَىٌ انذوني  1 10

 االَسبَي

االختجبساد انشفىيخ  انششح وانتىضيخ دًبيخ انجيئخ انطجيعيخ اثُبء انُزاع

 وانكتشوَيخ

آنيبد تطجيك انمبَىٌ انذوني  1 11

 االَسبَي

االختجبساد انشفىيخ  انششح وانتىضيخ َشش انمبَىٌ انذوني االَسبَي

 وانكتشوَيخ

آنيبد تطجيك انمبَىٌ انذوني  1 12

 االَسبَي

االختجبساد انشفىيخ  انششح وانتىضيخ تفعيم انذول النتزايبتهب انذونيخ

 وانكتشوَيخ

آنيبد تطجيك انمبَىٌ انذوني  1 13

 االَسبَي

واججبد انمبدح واالشخبص 

 انًتخصصيٍ
االختجبساد انشفىيخ  انششح وانتىضيخ

 وانكتشوَيخ

اآلنيبد انشلبثيخ نتطجيك انمبَىٌ  1 14

 انذوني االَسبَي

دوس انهجُخ انذونيخ نهصهيت االدًش 

 وَظبو انذونخ انذبييخ
االختجبساد انشفىيخ  انششح وانتىضيخ

 وانكتشوَيخ

اآلنيبد انمًعيخ نتطجيك انمبَىٌ  1 15

 انذوني االَسبَي

وانًذَيخ عٍ انًسؤونيخ انجُبئيخ 

 اَتهبكبد انمبَىٌ انذوني االَسبَي
االختجبساد انشفىيخ  انششح وانتىضيخ

 وانكتشوَيخ

http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/ar/sc/
http://www.icj-cij.org/homepage
http://www.icj-cij.org/homepage


 

 

 1اٌظفسخ  
 

  
 

 ّٔٛغج ٚطف اٌّمؽؼ

 

 ٚطف اٌّمؽؼ

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 ؛البرنامج.

 

 و١ٍخ اٌمبْٔٛ / خبِؼخ ١ِسبْ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لسُ اٌمبْٔٛ اٌطبص    اٌّؽوؿ/ اٌمسُ اٌؼٍّٟ   .2

 ظ ش / اٌمبْٔٛ اٌعٌٟٚ اٌطبص ؼِؿ اٌّمؽؼ/ اسُ  .3

 زضٛؼٞ  أشىبي اٌسضٛؼ اٌّزبزخ .4

 سٕٛٞ   اٌسٕخ/ اٌفظً  .5

 سبػخ 99 (اٌىٍٟ)ػعظ اٌسبػبد اٌعؼاس١خ  .6

 27/7/2921 ربؼ٠ص إػعاظ ٘ػا اٌٛطف  .7

 
 ا٘عاف اٌّمؽؼ -8

 
 ثّٛضٛع اٌمبْٔٛ اٌعٌٟٚ اٌطبص ِٓ ز١ث ِؼٕبٖ ٚطج١ؼزٗ ِٚظبظؼٖ . اٌزؼؽ٠ف 1-

 ث١بْ ازىبَ اٌدٕس١خ ِٓ ز١ث رؼؽ٠فٙب ٚأٛاػٙب ٚو١ف١خ اوزسبثٙب ٚفمع٘ب ٚاسزؽظاظ٘ب ٚاالثبؼ اٌّزؽرجخ ػ١ٍٙب . 2-

 ث١بْ اثجبد اٌدٕس١خ ٚرؼعظ اٌدٕس١خ ٚاٌدٙخ اٌّطزظخ ثٕظؽ ِٕبؾػبد اٌدٕس١خ . 3-

 ِٓ ز١ث رؼؽ٠فٗ ٚاؼوبٔٗ ٚر١١ّؿٖ ػٓ غ١ؽٖ ٚأٛاػٗ ٚاثؽٖ ػٍٝ اٌدٕس١خ . ث١بْ اٌّٛطٓ 4-

 .زست اٌمٛا١ٔٓ اٌٛط١ٕخ ٚاالرفبل١بد اٌع١ٌٚخ  ٌألخبٔتث١بْ اٌّؽوؿ اٌمبٟٔٛٔ  5-

 .ث١بْ ِٛضٛع رسع٠ع اٌمبْٔٛ اٌٛاخت اٌزطج١ك ػٍٝ اٌؼاللبد اٌمب١ٔٛٔخ اٌع١ٌٚخ اٌطبطخ  6-

 اٌعٌٟٚ ٚرٕف١ػ االزىبَ االخٕج١خ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌؼاللبد اٌّشٛثخ ثؼٕظؽ اخٕجٟ .رسع٠ع االضزظبص اٌمضبئٟ   7-
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 ِطؽخبد اٌّمؽؼ ٚطؽائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .19

 األ٘عاف اٌّؼؽف١خ   -أ

 ِؼؽفخ سجً زً ِشىالد اٌدٕس١خ  -1

  ٌألخبٔتفُٙ أسب١ٌت رط٠ٛؽ اٌّؽوؿ اٌمبٟٔٛٔ  -2أ 

 اٌمبْٔٛ اٌٛاخت اٌزطج١ك ػٍٝ اٌؼاللبد اٌمب١ٔٛٔخ اٌع١ٌٚخ اٌطبطخ ة و١ف١خ رسع٠ع اسز١ؼب -3أ 

 ِؼؽفخ االضزظبص اٌمضبئٟ اٌعٌٟٚ  -4أ 

 ِؼؽفخ و١ف١خ رٕف١ػ االزىبَ االخٕج١خ . -5أ 

 . األ٘عاف اٌّٙبؼار١خ اٌطبطخ ثبٌّمؽؼ  -ة 

 لفهم موضوعات القانون الدولي الخاص ر١ٙئخ اٌطبٌت -1ة 

 ٚرطج١ك ازىبَ اٌدٕس١خ ِٓ إٌبز١خ اٌؼ١ٍّخ   ر١ٙئخ اٌطبٌت ٌفُٙ -2ة 

ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌؼاللبد  رؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ رسع٠ع اٌمبْٔٛ اٌٛاخت اٌزطج١ك ٚاالضزظبص اٌمضبئٟ اٌعٌٟٚ -3ة 

 اٌمب١ٔٛٔخ اٌع١ٌٚخ اٌطبطخ 

 طؽائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ   

 ِسبضؽاد ٔظؽ٠خ  ●

 رطج١ك اٌؼٍّٟ فٟ اٌّسىّخ االفزؽاض١خ  ●

ثبٌٛسبئً اٌزم١ٕخ اٌسع٠ثخ فٟ ػؽع ِمبطغ ف١ع٠ٛ٠خ رٛض١س١خ الُ٘ اٌّسبئً فٟ اٌمبْٔٛ االسزؼبٔخ  ●

 اٌعٌٟٚ اٌطبص

 طؽائك اٌزم١١ُ      

 .اسزطعاَ طؽ٠مخ إٌّبلشبد ظاضً اٌمبػخ اٌعؼاس١خ االفزؽاض١خ (سؤاي ٚخٛاة).1

 اسزطعاَ اٌمؽاؼاد اإلظاؼ٠خ اٌّزؼٍمخ ثبٌدبٔت اٌّبٌٟ وٛسبئً ٌإل٠ضبذ . 2-

 اسزطعاَ اٌزؼ١ٍُ االٌىزؽٟٚٔ. 3-

 اسزطعاَ ػؽع اٌجبٚؼث٠ٕٛذ اثٕبء شؽذ اٌّسبضؽاد 4 

 األ٘عاف اٌٛخعا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ج

 .رسف١ؿ ٚرشد١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌدبٔت اٌفىؽٞ فٟ ِؼؽفخ اٌمبْٔٛ اٌعٌٟٚ اٌطبص  -1ج

 .  ِؼؽفخ اُ٘ االخؽاءاد اٌٛاخت ارجبػٙب ف١ّب ٠زؼٍك اٌدٕس١خ -2ج

 ِؼؽفخ اٌمبْٔٛ اٌٛاخت اٌزطج١ك ػٍٝ اٌؼاللبد اٌّشٛثخ ثؼٕظؽ اخٕجٟ   -3ج

 طؽائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ    

٠ٚزُ غٌه ػٓ طؽ٠ك اٌّسبضؽاد زضٛؼ٠خ ِغ فزر ثبة إٌّبلشخ ٌغؽع ا٠ظبي اٌّبظح اٌؼ١ٍّخ ثشىً ِجسظ 

ف١ّب ٠طض اٌمبْٔٛ اٌعٚٞ ٚٚاضر ِغ اٌزأو١ع ػٍٝ ضؽٚؼح ِؽاخؼخ ِىزجخ اٌى١ٍخ اٌزم١ٍع٠خ اَ االٌىزؽ١ٔٚخ 

 .اٌطبص
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 طؽائك اٌزم١١ُ    

 اٌّسبضؽاد إٌظؽ٠خ اٌسضٛؼ٠خ ●

 طؽذ اسئٍخ ٚاالسزّبع اٌٝ االخٛثخ ●

 االشزؽان فٟ ٚؼش ػًّ لب١ٔٛٔخ ٌٍطٍجخ ●

 (.اٌّٙبؼاد األضؽٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛؼ اٌشطظٟ ) اٌّٙبؼاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ  -ظ 

ػٍٝ االطالع ِٚزبثؼخ شؤْٚ اٌّدزّغ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاُ٘ ِب ٠ظعؼ ِٓ اٌّؽاخغ ٚلؽاؼاد لضبئ١خ ِٓ زث اٌطٍجخ 

 .ِسىّخ اٌز١١ّؿ ِٚسبوُ االسزئٕبف ٌغؽع ظؼاسزٙب ضّٓ اٌمبْٔٛ اٌعٌٟٚ اٌطبص

 

 ث١ٕخ اٌّمؽؼ .11

 األسجٛع
 

ِطؽخبد اٌزؼٍُ  اٌسبػبد

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اسُ اٌٛزعح 

 اٌّٛضٛع
طؽ٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 اٌزم١١ُطؽ٠مخ 

ِمعِخ ػٓ  سبػبد 3 1

اٌمبْٔٛ اٌعٌٟٚ 

 اٌطبص

ِمعِخ ػٓ اٌمبْٔٛ اٌعٌٟٚ 

 اٌطبص
طؽذ االسئٍخ  زضٛؼٞ

ٚرى١ٍفُٙ ثبٚؼاق ػًّ 

 ٚاالِزسبٔبد

رؼؽ٠ف اٌمبْٔٛ  سبػبد 3 2

اٌعٌٟٚ اٌطبص 

 ٚث١بْ ضظبئظٗ

رؼؽ٠ف اٌمبْٔٛ اٌعٌٟٚ 

 اٌطبص ٚث١بْ ضظبئظٗ
طؽذ االسئٍخ  زضٛؼٞ

ػًّ  ٚرى١ٍفُٙ ثبٚؼاق

 ٚاالِزسبٔبد

ِظبظؼ اٌمبْٔٛ  سبػبد 3 3

 اٌعٌٟٚ اٌطبص
ِظبظؼ اٌمبْٔٛ اٌعٌٟٚ 

 اٌطبص
طؽذ االسئٍخ  زضٛؼٞ

ٚرى١ٍفُٙ ثبٚؼاق ػًّ 

 ٚاالِزسبٔبد

طج١ؼخ اٌمبْٔٛ  سبػبد 3 4

 اٌعٌٟٚ اٌطبص
طج١ؼخ اٌمبْٔٛ اٌعٌٟٚ 

 اٌطبص
طؽذ االسئٍخ  زضٛؼٞ

ٚرى١ٍفُٙ ثبٚؼاق ػًّ 

 ٚاالِزسبٔبد

رؼؽ٠ف اٌدٕس١خ  سبػبد 3 5

 ٚاؼوبٔٙب
طؽذ االسئٍخ  زضٛؼٞ رؼؽ٠ف اٌدٕس١خ ٚاؼوبٔٙب

ٚرى١ٍفُٙ ثبٚؼاق ػًّ 

 ٚاالِزسبٔبد

اٌّجبظئ اٌؼبِخ  سبػبد 3 6

 ٌٍدٕس١خ
طؽذ االسئٍخ  زضٛؼٞ اٌّجبظئ اٌؼبِخ ٌٍدٕس١خ

ٚرى١ٍفُٙ ثبٚؼاق ػًّ 

 ٚاالِزسبٔبد

7 
 

االردب٘بد  سبػبد 3

اٌسع٠ثخ فٟ لبْٔٛ 

اٌؼؽال١خ اٌدٕس١خ 

 إٌبفػ

االردب٘بد اٌسع٠ثخ فٟ 

لبْٔٛ اٌدٕس١خ اٌؼؽال١خ 

 إٌبفػ

طؽذ االسئٍخ  زضٛؼٞ

ٚرى١ٍفُٙ ثبٚؼاق ػًّ 

 ٚاالِزسبٔبد

طؽذ االسئٍخ  زضٛؼٞ خٕس١خ اٌزبس١س خٕس١خ اٌزبس١س سبػبد 3 8

ٚرى١ٍفُٙ ثبٚؼاق ػًّ 

 ٚاالِزسبٔبد

اٌدٕس١خ االط١ٍخ  سبػبد 3 9

 ٚاٌّىزسجخ
االط١ٍخ اٌدٕس١خ 

 ٚاٌّىزسجخ
طؽذ االسئٍخ  زضٛؼٞ

ٚرى١ٍفُٙ ثبٚؼاق ػًّ 
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 ٚاالِزسبٔبد

فمع اٌدٕس١خ  سبػبد 3 10

 ٚاسزؽظاظ٘ب
 

 فمع اٌدٕس١خ ٚاسزؽظاظ٘ب
 

طؽذ االسئٍخ  زضٛؼٞ

ٚرى١ٍفُٙ ثبٚؼاق ػًّ 

 ٚاالِزسبٔبد

طؽذ االسئٍخ  زضٛؼٞ ِشىالد اٌدٕس١خ ِشىالد اٌدٕس١خ سبػبد 3 11

ػًّ  ٚرى١ٍفُٙ ثبٚؼاق

 ٚاالِزسبٔبد

رؼؽ٠ف اٌّٛطٓ  سبػبد 3 12

ٚاؼوبٔٗ ٚر١ّؿٖ 

 ػٓ غ١ؽٖ

رؼؽ٠ف اٌّٛطٓ ٚاؼوبٔٗ 

 ٚر١ّؿٖ ػٓ غ١ؽٖ
طؽذ االسئٍخ  زضٛؼٞ

ٚرى١ٍفُٙ ثبٚؼاق ػًّ 

 ٚاالِزسبٔبد

أٛاع اٌّٛطٓ  سبػبد 3 13

 ِٚشىالرٗ
طؽذ االسئٍخ  زضٛؼٞ أٛاع اٌّٛطٓ ِٚشىالرٗ

ٚرى١ٍفُٙ ثبٚؼاق ػًّ 

 ٚاالِزسبٔبد

ػاللخ اٌّٛطٓ  سبػبد 3 14

ثّٛضٛػبد 

اٌمبْٔٛ اٌعٌٟٚ 

 اٌطبص

ػاللخ اٌّٛطٓ 

ثّٛضٛػبد اٌمبْٔٛ 

 اٌعٌٟٚ اٌطبص

طؽذ االسئٍخ  زضٛؼٞ

ٚرى١ٍفُٙ ثبٚؼاق ػًّ 

 ٚاالِزسبٔبد

اٌّؽوؿ اٌمبٟٔٛٔ  سبػبد 3 15

 ٌألخبٔت
طؽذ االسئٍخ  زضٛؼٞ ٌألخبٔتاٌّؽوؿ اٌمبٟٔٛٔ 

ػًّ  ٚرى١ٍفُٙ ثبٚؼاق

 ٚاالِزسبٔبد

اٌفظً اٌعؼاسٟ  سبػبد 3 1

 اٌثبٟٔ
اٌزؼؽ٠ف ثمٛاػع 

رٕبؾع اٌمٛا١ٔٓ 

 ٚشؽٚط اػّبٌٙب

 اٌفظً اٌعؼاسٟ اٌثبٟٔ
اٌزؼؽ٠ف ثمٛاػع رٕبؾع 

 اٌمٛا١ٔٓ ٚشؽٚط اػّبٌٙب

طؽذ االسئٍخ  زضٛؼٞ

ٚرى١ٍفُٙ ثبٚؼاق ػًّ 

 ٚاالِزسبٔبد

ضظبئض  سبػبد 3 2

ٚٚظ١فخ ٚاؼوبْ 

لبػعح رٕبؾع 

 اٌمٛا١ٔٓ

ضظبئض ٚٚظ١فخ 

ٚاؼوبْ لبػعح رٕبؾع 

 اٌمٛا١ٔٓ

طؽذ االسئٍخ  زضٛؼٞ

ٚرى١ٍفُٙ ثبٚؼاق ػًّ 

 ٚاالِزسبٔبد

اٌٛسبئً اٌف١ٕخ  سبػبد 3 3

اٌدع٠ع ٌسً رٕبؾع 

 اٌمٛا١ٔٓ

اٌٛسبئً اٌف١ٕخ اٌدع٠ع ٌسً 

 رٕبؾع اٌمٛا١ٔٓ
طؽذ االسئٍخ  زضٛؼٞ

ٚرى١ٍفُٙ ثبٚؼاق ػًّ 

 ٚاالِزسبٔبد

طؽذ االسئٍخ  زضٛؼٞ ٔظؽ٠خ اٌزى١١ف ٔظؽ٠خ اٌزى١١ف سبػبد 3 4

ٚرى١ٍفُٙ ثبٚؼاق ػًّ 

 ٚاالِزسبٔبد

طؽذ االسئٍخ  زضٛؼٞ ٔظؽ٠خ االزبٌخ ٔظؽ٠خ االزبٌخ سبػبد 3 5

ٚرى١ٍفُٙ ثبٚؼاق ػًّ 

 ٚاالِزسبٔبد

طؽذ االسئٍخ  زضٛؼٞ اٌزٕبؾع اٌّزسؽن اٌزٕبؾع اٌّزسؽن سبػبد 3 6

ٚرى١ٍفُٙ ثبٚؼاق ػًّ 

 ٚاالِزسبٔبد

رٕبؾع اٌمٛا١ٔٓ  سبػبد 3 7

فٟ االزٛاي 

 اٌشطظ١خ

رٕبؾع اٌمٛا١ٔٓ فٟ 

 االزٛاي اٌشطظ١خ
طؽذ االسئٍخ  زضٛؼٞ

ٚرى١ٍفُٙ ثبٚؼاق ػًّ 

 ٚاالِزسبٔبد

طؽذ االسئٍخ  زضٛؼٞاٌمبْٔٛ اٌٛاخت اٌزطج١ك اٌمبْٔٛ اٌٛاخت  سبػبد 3 8
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اٌزطج١ك ػٍٝ 

 اال١ٍ٘خ
ػًّ  ٚرى١ٍفُٙ ثبٚؼاق ػٍٝ اال١ٍ٘خ

 ٚاالِزسبٔبد

رٕبؾع اٌمٛا١ٔٓ  سبػبد 3 9

 فٟ االِٛاي
رٕبؾع اٌمٛا١ٔٓ فٟ 

 االِٛاي
طؽذ االسئٍخ  زضٛؼٞ

ٚرى١ٍفُٙ ثبٚؼاق ػًّ 

 ٚاالِزسبٔبد

رٕبؾع اٌمٛا١ٔٓ  سبػبد 3 10

فٟ االٌزؿاِبد 

اٌزؼبلع٠خ ٚغ١ؽ 

 اٌزؼبلع٠خ

رٕبؾع اٌمٛا١ٔٓ فٟ 

االٌزؿاِبد اٌزؼبلع٠خ 

 ٚغ١ؽ اٌزؼبلع٠خ

طؽذ االسئٍخ  زضٛؼٞ

ٚرى١ٍفُٙ ثبٚؼاق ػًّ 

 ٚاالِزسبٔبد

ِٛأغ رطج١ك  سبػبد 3 11

 اٌمبْٔٛ االخٕجٟ
ِٛأغ رطج١ك اٌمبْٔٛ 

 االخٕجٟ
طؽذ االسئٍخ  زضٛؼٞ

ٚرى١ٍفُٙ ثبٚؼاق ػًّ 

 ٚاالِزسبٔبد

اثجبد ٚرفس١ؽ  سبػبد 3 12

 اٌمبْٔٛ االخٕجٟ
اثجبد ٚرفس١ؽ اٌمبْٔٛ 

 االخٕجٟ
طؽذ االسئٍخ  زضٛؼٞ

ٚرى١ٍفُٙ ثبٚؼاق ػًّ 

 ٚاالِزسبٔبد

ِب١٘خ  سبػبد 3 13

االضزظبص 

 اٌمضبئٟ اٌعٌٟٚ

ِب١٘خ االضزظبص 

 اٌمضبئٟ اٌعٌٟٚ
طؽذ االسئٍخ  زضٛؼٞ

ٚرى١ٍفُٙ ثبٚؼاق ػًّ 

 ٚاالِزسبٔبد

اٌمٛاػع اٌزٟ  سبػبد 3 14

رسىُ 

االضزظبص 

 اٌمضبئٟ اٌعٌٟٚ

اٌمٛاػع اٌزٟ رسىُ 

االضزظبص اٌمضبئٟ 

 اٌعٌٟٚ

طؽذ االسئٍخ  زضٛؼٞ

ٚرى١ٍفُٙ ثبٚؼاق ػًّ 

 ٚاالِزسبٔبد

رٕف١ػ االزىبَ  سبػبد 3 15

 االخٕج١خ
طؽذ االسئٍخ  زضٛؼٞ رٕف١ػ االزىبَ االخٕج١خ

ٚرى١ٍفُٙ ثبٚؼاق ػًّ 

 ٚاالِزسبٔبد

 

 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  .12

المؤلف د.عباس  – 2+ج1كتاب القانون الدولي الخاص ج ـ اٌىزت اٌّمؽؼح اٌّطٍٛثخ 1
 العبودي

المؤلف د.عباس  – 2+ج1كتاب القانون الدولي الخاص ج (  اٌّظبظؼ)ـ اٌّؽاخغ اٌؽئ١س١خ 2
 العبودي

اـ اٌىزت ٚاٌّؽاخغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ,....  (اٌزمبؼ٠ؽ , اٌّدالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 الكتب االخرى المتعلقة بالقانون الدولي الخاص

االٔزؽ١ٔذ ِٛالغ , ة ـ اٌّؽاخغ االٌىزؽ١ٔٚخ

... 

اهم المواقع الرسمية للمكتبات القانونية في كليات القانون 
 ومواقع المكتبات العامة .

 

 ضطخ رط٠ٛؽ اٌّمؽؼ اٌعؼاسٟ  .13

اٌؼًّ ػٍٝ رطج١ـك ثـؽاِح ِٕزطجـخ أثجزـذ فبػ١ٍزٙـب فـٟ رطـ٠ٛؽ إٌّـب٘ح اٌعؼاسـ١خ ِٓ ضالي اسزؼّبي اٌٛسبئً 

 .ٚاٌؼؽع ف١ّب ٠طض ِٛاض١غ اطٛي اٌمبْٔٛ اٌعٌٟٚ اٌطبص اٌزم١ٕخ اٌسع٠ثخ ثبٌزعؼ٠س 
 



 

 

 6اٌظفسخ  
 

  
 

 



  

 1انصفحح  
 

  

 ًىرج وصف انًمشسَ

 

 وصف انًمشس

 

 

 عبِؼخ ُِسبْ / وٍُخ اٌمبٔىْ  انًؤسسح انتعهًُُح .1

 اٌمسُ اٌؼبَ     / انًشكض عهًٍ انمسى ان .2

 ق ع  /  اٌمضبء االداسٌ اسى / سيض انًمشس .3

 ِؾبضشاد  أشكال انحضىس انًتاحح .4

  سٕىٌ  انفصم / انسُح .5

 سبػخ 66 )انكهٍ(عذد انساعاخ انذساسُح  .6

 77/7/7672 تاسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

 

 اهذاف انًمشس -8
 
 بالمضاء االداريالتعريف  -1

 التعريف بمبدأ المشروعية -2

 .بيان مصادر مبدأ المشروعية  -3
 مبدأ المشروعيةبيان طبيعة  -4

 .تحديد نطاق مبدأ المشروعية -5

  اهم ضمانات تحميك وحماية مبدأ المشروعيةبيان  -6

  الرلابة المضائية في العراق والدول الممارنةبيان تنظيم  -7

  بيان والية المضاء االداري في العراق  -8
 

يوفر وصف الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطشائك انتعهُى وانتعهى وانتمُُى ًمشساخ انيخشج .11

 

  هذاف انًعشيُح األ -أ

 ؤطبله . طجُؼزهوثُبْ ثّجذأ اٌّششوػُخ  اٌزؼشَف -2أ

 ِجذأ اٌّششوػُخ اٌّذؤخ وغُش اٌّذؤخثُبْ ِظبدس  -7أ

 وسلبثزه  االشخبص اٌزَٓ َخضؼىْ ٌىالَخ لضبء االٌغبءثُبْ  -3أ

 اٌمضبئُخ واالسزشبسَخ. ثّغٍس اٌذوٌخ اٌؼشالٍ وثُبْ ِؤسسبرهاٌزؼشَف  -4أ

 .ثُبْ اعشاءاد البِخ دػىي االٌغبء واٌؾىُ فُهب -5أ

 َجُخ.اٌزطشق اًٌ لضبء اٌزأدَت واٌزؼشَف ثبٌغشَّخ اٌزأدَجُخ وأىاع اٌؼمىثبد اٌزأد  -6أ

 

  ًمشس.انخاصح تان ُحانًهاساتاألهذاف   -ب 

واالشخبص اٌزَٓ َخضؼىْ اًٌ اٌمبٔىْ ثشىً ػبَ واًٌ رّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ اٌهُئبد  – 2ة

 .اٌمضبء االداسٌ ثشىً خبص

 اسزشداداٌؾمىق واٌىاعجبد اٌٍ َزّزغ ثهب اٌّىظف ووُفُخ لُبَ اٌطٍجخ ثضشوسح ٔشش صمبفخ  – 7ة

اداسٌ  اٌؾمىق ػٓ طشَك اٌزظٍّبد والبِخ اٌذػبوي اِبَ اٌّؾبوُ االداسَخ فٍ ؽبي ارا طذس لشاس

 .َخبٌف اٌمىأُٓ واٌزؼٍُّبد

  

    

 طشائك انتعهُى وانتعهى   

  ِؾبضشاد ٔظشَخ 

  رطجُك اٌؼٍٍّ فٍ اٌّؾىّخ االفزشاضُخ 

  ٍاٌمضبء االسزؼبٔخ ثبٌىسبئً اٌزمُٕخ اٌؾذَضخ فٍ ػشع ِمبطغ فُذَىَخ رىضُؾُخ الهُ اٌّسبئً ف

 االداسٌ 

 

  

 طشائك انتمُُى     

  ػًّ رمبسَش ِفبعئخ 



  

 3انصفحح  
 

  

 

  اٌّشبسوخ فٍ اٌّؾبضشح وفزؼ ثبة إٌّبلشبد 

  ِزبثؼخ اٌجؾىس ورمُّهب 

 

 

 األهذاف انىجذاَُح وانمًُُح  -ج

إٌظىص اٌمبٔىُٔخ واٌمشاساد رؾفُض ورشغُغ اٌطٍجخ ػًٍ اٌغبٔت اٌفىشٌ فٍ ِؼشفخ رؾًٍُ  -2ط

 االداسَخ واٌمضبئُخ.

 ػٍّهب .اٌّؾبوُ االداسَخ فٍ ِغٍس اٌذوٌخ واٌُخ ِؼشفخ اهُ  -7ط

 . واٌغبء اٌمشاساد اٌّخبٌفخ ٌٍمبٔىْ اٌمبٔىْ وػذَ اٌزغبوص ػٍُهِؼشفخ ِجذا سُبدح  -3ط

  

    

 طشائك انتعهُى وانتعهى  

وَزُ رٌه ػٓ طشَك اٌّؾبضشاد إٌظشَخ وبٔذ اَ اٌىزشؤُخ ِغ فزؼ ثبة إٌّبلشخ ٌغشع اَظبي اٌّبدح اٌؼٍُّخ 

ثشىً ِجسظ وواضؼ ِغ اٌزأوُذ ػًٍ ضشوسح ِشاعؼخ ِىزجخ اٌىٍُخ اٌزمٍُذَخ اَ االٌىزشؤُخ فُّب َخض ثؾىس 

 اٌزخشط ٌٍطٍجخ ٌزمُّهب .

   

 طشائك انتمُُى  

 اٌّؾبضشاد إٌظشَخ واالٌىزشؤُخ 

 طشػ اسئٍخ واالسزّبع اًٌ االعىثخ 

 االشزشان فٍ وسش ػًّ لبٔىُٔخ ٌٍطٍجخ 

 

 

 انًُمىنح ) انًهاساخ األخشي انًتعهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (.انتأهُهُح انعايح و انًهاساخ -د 

 

َضاب  وا اٌزٍ رظذس ِٓ ِغٍس اٌذوٌخ ثظفزه االسزشبسَخ واٌمضبئُخ داٌمشاساؽش اٌطٍجخ ػًٍ االطالع وِزبثؼخ 

 .اٌمشاساد االداسَخ اٌزٍ رظذس ِٓ اٌهُئبد االداسَخ وِذي ِطبثمزهب ٌٍمبٔىْ
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 ثُٕخ اٌّمشس .22

 األسجىع
 

ِخشعبد  اٌسبػبد

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ

 طشَمخ اٌزمُُُ طشَمخ اٌزؼٍُُ اسُ اٌىؽذح / أو اٌّىضىع

 انفصم انذساسٍ االول   2 2

 يثذأ انًششوعُح
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انًصادس انًذوَح نًثذأ   2 7

 انًششوعُح
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انًذوَح نًثذأ غُش انًصادس   2 3

 انًششوعُح
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح تذسج انمىاعذ انماَىَُح  2 4
 والكرتونية

 َطاق يثذأ انًششوعُح  2 5

 انسهطح انتمذَشَح نإلداسج
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

حانح انضشوسج او انظشوف   2 6

 االستثُائُح
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

7 
 

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح أعًال انسُادج  2
 والكرتونية

ضًاَاخ تحمُك وحًاَح   2 8

 يثذأ انًششوعُح

 انشلاتح االداسَح وانسُاسُح

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انشلاتح وانمضائُح  2 9
 والكرتونية

انشلاتح االداسَح عهً تُظُى   2 26

 اعًال االداسج
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انُظاو انمضائٍ يٍ انعشاق  2 22
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح لضاء االنغاء  2 27
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح ششوط لثىل دعىي االنغاء  2 23
 والكرتونية

انششوط انًتعهمح تانعًم   2 24

 االداسٌ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انششوط انًتعهمح تشايع   2 25

 انًصهحح -انذعىي
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية
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 انفصم انذساسٍ انثاٍَ   2 2

 دعىي االنغاء ششوط لثىل

  ششط انتظهى انً جهح االداسج

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح  يُعاد سيع انذعىي  2 7
 والكرتونية

أَتفاء طشَك انطعٍ   2 3

  انًىاصٌ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح تاالنغاءاوجه انطعٍ   2 4
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح عُة عذو االختصاص  2 5
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح عُة انشكم واالجشاءاخ  2 6
 والكرتونية

عُة يخانفح انماَىٌ وعُة   2 7

 انسثة 
الشفوية  االختبارات الشرح والتوضيح

 والكرتونية

8 2   

 عُة االَحشاف تانسهطح
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

9 2   

اجشاءاخ دعىي االنغاء 

 وانفصم يُها

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

سيع دعىي االنغاء وانحكى   2 26

 يُها 
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

حجُح انحكى انصادس يٍ   2 22

 دعىي االنغاء 
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح لضاء انتعىَض   2 27
 والكرتونية

يسؤونُح االداسج انتمصُشَح   2 23

عهً اساط انخطأ وتذوٌ 

 خطأ 

 االختبارات الشفوية الشرح والتوضيح
 والكرتونية

 لضاء انتأدَة  2 24

 انجشًَح انتأدَثُح  
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انعمىتاخ انتأدَثُح  2 25
 والكرتونية



  

 6انصفحح  
 

  

 انثُُح انتحتُح  .12

 وسام صبار العانيالمؤلف الدكتور  – المضاء االداريكتاب  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ 2

 المؤلف الدكتور وسام صبار العاني –كتاب المضاء االداري  )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئُسُخ 7

               ـ اٌىزت واٌّشاعغ اٌزٍ َىطً ثهب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼٍُّخ , اٌزمبسَش ,.... ) 
لوانين وتعليمات ولرارات لضائية وادارية كل ما يصدر من 

 العرالي لمجلس الدولة

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزشؤُخ, ِىالغ االٔزشُٔذ 

.... 
وكذلن كل ما يهم الشأن  للمحاكم االداريةاهم الموالع الرسمية 

 يتعلك بالموظف العام والهيئات االدارية وما المضاء االداري
 من اخبار وتمارير مهمة . 

 

 خطح تطىَش انًمشس انذساسٍ  .13

  

 

ِٓ خالي اسزؼّبي اٌىسبئً  ِٕزخجـخ أصجزـذ فبػٍُزهـب فـٍ رطـىَش إٌّـبهظ اٌذساسـُخطجُـك ثـشاِظ اٌؼًّ ػًٍ ر

 . ع فُّب َخض ِىاضُغ اٌمضبء االداسٌاٌزمُٕخ اٌؾذَضخ ثبٌزذسَس واٌؼش

 
 



  

 1انصفحح  
 

  

 ًَٕرض ٔصف انًمشس

 ٔصف انًمشس

 

 عبِؼخ ٍِسبْ / وٍٍخ اٌمبٔىْ  انًؤعغح انرؼهًٛٛح .1

 خبظاٌمسُ اٌ    / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2

 ش  ػ/  لبٔىْ االؽىاي اٌطخػٍخ اعى / سيض انًمشس .3

 ِؾبضشاد  أشكال انحضٕس انًراحح .4

  سٕىي  انفصم / انغُح .5

 سبػخ 99 )انكهٙ(ػذد انغاػاخ انذساعٛح  .6

 77/7/7972 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 

 اْذاف انًمشس -8
 
 مانون االحوال الشخصيةالتعريف ب -1

 مواد وفمرات لانون االحوال الشخصية عن غيرها من الموانين كونها احكام شرعيةتمييز  -2

 الشخصية. باألحوالفسمي  باألشخاصلانون االحوال الشخصية , يرتبط تسمية   -3
 لانون االحوال الشخصيةبيان طبيعة  -4

 مواده وفمراتهالتعريف ب -5

 تاريخ تدوين لانون االحوال الشخصيةبيان  -6

 يتعلك بمواد المانون  مابيان  -7

 مفردات المانون وطرق عالجه لمسائل الزواج والطالقبيان  -8

 بأحكام الزواج وما يتعلك به وكذلن الطالق وما يتعلك بهالتعريف   -9
 
 
 

 

يوفر وصف الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  

 2انصفحح  
 

  

 ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى ًمشساخ انيخشج .11

 

  ْذاف انًؼشيٛح األ -أ

 اٌزؼشٌف ثّجبدئ واؽىبَ لبٔىْ االؽىاي اٌطخػٍخ  واٌطشق اٌسٍٍّخ فً ؽً ِسبئٍه-2أ

 اٌزً ٌؼزّذهب اٌمبٔىْ ّػبدس االغٍٍخاٌثٍبْ  -7أ

 ثٍبْ اٌّػبدس اٌفشػٍخ اٌزً ٌؼزّذهب اٌمبٔىْ -3أ

 اٌزؼشٌف ثّفشداد اٌزواط واٌطالق . -4أ

 

  ًمشس.انخاصح تان ٛحانًٓاساذاألْذاف   -ب 

 لبٔىْ االؽىاي اٌطخػٍخ وِجبدئ اٌطشٌؼخ االسالٍِخ رّىٍٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  – 2ة

اٌزؼبٌص اٌسًٍّ وثٕبء االسشح وفك ِجبدئ  اٌطشٌؼخ االسالٍِخ لٍبَ اٌطٍجخ ثضشوسح ٔطش صمبفخ  – 7ة

 اٌػؾٍؾخ.واٌمبٔىْ 

 ثطىً واضؼ وثسٍظ.  ٍؼ ورفسٍش ٔػىظ اٌمبٔىٍٔخ رؾفٍز اٌطبٌت ػٍى رىض – 3ة

    

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى   

  ِؾبضشاد ٔظشٌخ 

  رطجٍك اٌؼًٍّ فً اٌّؾىّخ االفزشاضٍخ 

 ٍذٌىٌخ رىضٍؾٍخ الهُ اٌّسبئً فً لبٔىْ االسزؼبٔخ ثبٌىسبئً اٌزمٍٕخ اٌؾذٌضخ فً ػشؼ ِمبطغ ف

 اٌطخػٍخاالؽىاي 

 

  

 طشائك انرمٛٛى     

  ػًّ رمبسٌش ِفبعئخ 

  اٌّطبسوخ فً اٌّؾبضشح وفزؼ ثبة إٌّبلطبد 

  ِزبثؼخ اٌجؾىس ورمٍّهب 

 



  

 3انصفحح  
 

  

 

 

 األْذاف انٕجذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ض

 لبٔىْ االؽىاي اٌطخػٍخرؾفٍز ورطغٍغ اٌطٍجخ ػٍى اٌغبٔت اٌفىشي فً ِؼشفخ رؾًٍٍ ٔػىظ  -2ط

 اٌطشٌؼخ االسالٍِخ فٍّب ٌخع ِىاضٍغ االؽىاي اٌطخػٍخِجبدئ ِؼشفخ اهُ  -7ط

 

    

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى  

وٌزُ رٌه ػٓ طشٌك اٌّؾبضشاد إٌظشٌخ وبٔذ اَ اٌىزشؤٍخ ِغ فزؼ ثبة إٌّبلطخ ٌغشؼ اٌػبي اٌّبدح اٌؼٍٍّخ 

االٌىزشؤٍخ فٍّب ٌخع ثؾىس ثطىً ِجسظ وواضؼ ِغ اٌزأوٍذ ػٍى ضشوسح ِشاعؼخ ِىزجخ اٌىٍٍخ اٌزمٍٍذٌخ اَ 

 اٌزخشط ٌٍطٍجخ ٌزمٍّهب .

   

 طشائك انرمٛٛى  

 اٌّؾبضشاد إٌظشٌخ واالٌىزشؤٍخ 

 طشػ اسئٍخ واالسزّبع اٌى االعىثخ 

 االضزشان فً وسش ػًّ لبٔىٍٔخ ٌٍطٍجخ 

 

 

 ٔانرطٕس انشخصٙ (.انًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف انرأْٛهٛح انؼايح ٔ انًٓاساخ -د 

 

لىبٔىْ االؽىىاي اٌطخػىٍخ وِىب ٌػىذس ِىٓ رؼىذٌالد ػٕىه وىزٌه ِزبثؼىخ اهىُ  ؽش اٌطٍجخ ػٍىى االطىالع وِزبثؼىخ

 اٌمشاساد اٌزً رػذس ِٓ اٌّؾبوُ اٌؼشالٍخ .



  

 4انصفحح  
 

  

 ثٍٕخ اٌّمشس .22

 األسجىع
 

ِخشعبد  اٌسبػبد

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ

 اٌزمٍٍُطشٌمخ  طشٌمخ اٌزؼٍٍُ اسُ اٌىؽذح / أو اٌّىضىع

 االٔلانفصم انذساعٙ   3 2

انرؼشٚف تانضٔاض )انًادج 

 انصانصح ٔيمشاذٓا انغثغ

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

انفصم انصاَٙ: انًادج انشاتؼح   3 7

/ اسكاٌ ػمذ انضٔاض ٔذحمك 

 االْهٛح

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

انغادعح/ ششٔط ػمذ انًادج   3 3

 انضٔاض ٔيمشاذّ انصالشح
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انفصم انصانس: انًادج   3 4

انغاتؼح ٔانصايُح ٔانراعؼح / 

االْهٛح انكايهح ٔانُالصح 

 ٔاالكشاِ ػهٗ انضٔاض

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

انفصم انشاتغ : ذغجٛم ػمذ   3 5

يٙ ػمذ انضٔاض/ ٔانٕالٚح 

 انضٔاض

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

انفصم انخايظ: انًحشياخ   3 6

 ٔصٔاض انكراتٛاخ/
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

7 

 
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انحمٕق انضٔجٛح/ انًٓش  3

 والكرتونية

انفصم انغادط: حمٕق   3 8

انضٔجح/ انُفمح/ انُشٕص 

ٔعمٕط انُفمح/ طاػح 

 انضٔجح 

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

انفصم انغاتغ: انرؼشٚف   3 9

 تانطالق/يششٔػٛرّ/يٍ ال

ٚمغ طاللٓى/ششٔط انطالق/ 

 إَٔاػّ

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

انفصم انصايٍ: انرفشٚك   3 29

 انمضائٙ/ إَٔاػّ/
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انفصم انراعغ: انرفشٚك   3 22

االخرٛاس٘/ انخهغ ٔذٕاتؼّ/ 

انًثاساج/ انظٓاس/ االٚالء/ 

 انهؼاٌ

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

انؼذج انفصم انؼاشش:   3 27

 ٔانُغة انششػٙ: 
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انفصم انحاد٘ ػشش:   3 23

 انشضاػح ٔانحضاَح ٔانُفمح
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح اشثاخ انُغة  3 24



  

 5انصفحح  
 

  

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انًٕاسٚس:  3 25
 والكرتونية

 انفصم انذساعٙ انصاَٙ   3 2

انرؼشٚف  انفصم االٔل:

 تانًٕاسٚس ٔانٕصاٚا 

 ٔانرشكاخ

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

/ ذشكح  أًْٛح انًٕاسٚس  3 7

 انًٛد / انحمٕق انًرؼهمح تٓا
الشفوية االختبارات  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

اسكاٌ انًٛشاز/ اعثاب   3 3

  االسز ٔيٕاَؼّ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انفصم انصاَٙ: انفشٔض   3 4

 ٔأصحاتٓا
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح كٛفٛح ذمغٛى انرشكح  3 5
 والكرتونية

انفصم انصانس: يٛشاز   3 6

 انطثماخ انصالشح
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

ذشز انضٔجح يٙ  َٕع يا  3 7

انفمّ انجؼفش٘ ٔانمإٌَ 

  انؼشالٙ

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

8 3   

 يغائم يٙ يٛشاز انضٔجٍٛ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

9 3   

انطثمح االٔنٗ: يٛشاز 

 االتٕاٌ ٔاالٔالد

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

يغائم يٙ يٛشاز انطثمح   3 29

  االٔنٗ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انطثمح انصاَٙ: يٛشاز   3 22

االخٕاٌ ٔاالخٕاخ ٔانجذج 

  ٔانجذاخ

االختبارات الشفوية  والتوضيحالشرح 
 والكرتونية

يغائم يٙ يٛشاز انطثمح   3 27

  انصاَٛح
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انطثمح انصانصح: يٛشاز   3 23

االػًاو ٔانؼًاخ ٔاالخٕال 

 ٔانخاالخ

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

انطثمح يغائم يٙ يٛشاز   3 24

  انصانصح
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انٕصٛح انٕاجثح: أسكاٌ   3 25

 انٕصٛح ٔششٔطٓا
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية



  

 6انصفحح  
 

  

 انثُٛح انرحرٛح  .12

 كتاب  الوجيز في شرح االحوال الشخصية وتعديالته/ الكبيسي ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ 2

 المواريث والوصايا/ الزلميكتاب  )اٌّػبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئٍسٍخ 7

               ـ اٌىزت واٌّشاعغ اٌزً ٌىغى ثهب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼٍٍّخ , اٌزمبسٌش ,.... ) 
 ت الفمهية والمانونيةاكتبكل ما يصدر من الم

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزشؤٍخ, ِىالغ االٔزشٍٔذ 

.... 
االلكترونية فيما يخص لانون االحوال اهم الموالع الرسمية 

 الشخصية العرالي
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ِٓ خالي اسزؼّبي اٌىسبئً  طجٍـك ثـشاِظ ِٕزخجـخ أصجزـذ فبػٍٍزهـب فـً رطـىٌش إٌّـبهظ اٌذساسـٍخاٌؼًّ ػٍى ر

 .فٍّب ٌخع ِىاضٍغ لبٔىْ االؽىاي اٌطخػٍخ اٌزمٍٕخ اٌؾذٌضخ ثبٌزذسٌس واٌؼشؼ

 
 



 

 

 1اٌظفسخ  
 

  
 

 ّٔىرج وطف اٌّمشس

 

 وطف اٌّمشس

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.

 

 

 وٍُخ اٌمبٔىْ / خبِؼخ ُِسبْ  اٌّؤسسخ اٌزؼٍُُّخ .1

 خبصاٌمسُ اٌ    اٌّشوز/ اٌمسُ اٌؼٍٍّ   .2

 َ س /  لبٔىْ اٌّشافؼبد اٌّذُٔخ واإلثجبد واٌّسبِبح سِز اٌّمشس/ اسُ  .3

 ِسبػشاد  أشىبي اٌسؼىس اٌّزبزخ .4

 سٕىٌ   اٌسٕخ/ اٌفظً  .5

 سبػخ99 (اٌىٍٍ)ػذد اٌسبػبد اٌذساسُخ  .6

 27/7/2921 ربسَخ إػذاد هزا اٌىطف  .7

 
 اٌّمشساهذاف  -8
 
 .بالمبادئ العامة لمانون المرافعات المدنٌةالتعرٌف  -1

 .بٌان التماضً أمام المحاكم  -2

 .المرافعة المدنٌة وما ٌرتبط بها من حضور الخصوم وغٌابهم   -3
 الدعوى  وتأجٌلتوضٌح نظام الجلسة وسماع الدعوى  -4

 .وانواعها وشروط لبولهاالدفوع وبٌان حكمتها وانواعها  وتعرٌف الدعوى الحادثة التعرٌف ب -5

 االحوال الطارئة على الدعوى والعرض واالٌداع والتحكٌم بٌان  -6

 لمرارات المؤلتة من الحجز االحتٌاطً والمضاء المستعجل والمضاء الوالئً بٌان ا -7

  االحكام المضائٌة واجراءات اصدارها وطرق الطعن بها بٌان  -8

المبادئ العامة لمانون االثبات والمحاماة وادلة االثبات  وشروط ممارسة مهنة المحاماة التعرٌف ب  -9



 

 

 2اٌظفسخ  
 

  
 

 .واالدراج فً جدول المحامٌن واخاللٌات ممارسة المهنة
 

 ِخشخبد اٌّمشس وؽشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ .19

 

 األهذاف اٌّؼشفُخ   -أ

 .وِشرىزاداٌزؼشَف ثمبٔىْ اٌّشافؼبد اٌّذُٔخ وأهذافه وأسسه -1أ

  ػّبٔبد وطسخ اٌزمبػٍ -2أ

 ٔظشَخ االخزظبص اٌمؼبئٍ-3أ

 ٔظشَخ اٌذػىي-4أ

 اٌىوبٌخ ثبٌخظىِخ- 5أ

 ششوؽ اٌزسدًُ فٍ خذوي اٌّسبُِٓ- 6أ

 ؽشق اٌزّشْ واٌزذسج ٌّهٕخ اٌّسبِبح- 7أ

 واخجبد اٌّسبٍِ وزمىله- 8أ

 االزىبَ اٌمؼبئُخ وؽشق اٌطؼٓ اٌمبٔىُٔخ - 9أ

 االثجبد اٌمؼبئٍ وأسسه وأهذافهِفهىَ - 19أ

 دوس اٌمبػٍ فٍ االثجبد- 11أ

 إخشاءاد االثجبد ؤطبق سشَبٔه- 12أ

 أدٌخ االثجبد اٌّخزٍفخ- 13أ

  

 

 . األهذاف اٌّهبسارُخ اٌخبطخ ثبٌّمشس  -ة 

 رمسُُ أسس لبٔىْ اٌّشافؼبد واالثجبد-1ة

 رجىَت ػّبٔبد اٌزمبػٍ- 2ة

 اٌمؼبئٍ ػٓ ثؼؼه اٌجؼغرُُّز أىاع االخزظبص - 3ة

 رفظًُ ِشازً إخشاءاد اٌذػىي- 4ة

 رىظُف ادٌخ االثجبد ٌٍىطىي إًٌ اٌسىُ اٌمؼبئٍ- 5ة

.  



 

 

 3اٌظفسخ  
 

  
 

    

 ؽشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ   

 .ؽشَمخ اٌّسبػشح ●

 . رطجُك اٌؼٍٍّ فٍ اٌّسىّخ االفزشاػُخ ●

 .ؽشَمخ إٌّبلشخ ●

 

  

 ؽشائك اٌزمُُُ     

 االخزجبساد اٌمظُشح ●

 اٌّشبسوخ فٍ اٌّسبػشح وفزر ثبة إٌّبلشبد  ●

 .االخزجبس اٌّمبٌٍ غُش اٌّسذد ●

 

 

 األهذاف اٌىخذأُخ واٌمُُّخ  -ج

 اٌفهُ إٌظشٌ ٌٍمىأُٓ االخشائُخ-1ج

 اٌزسًٍُ االٍٔ ٌمىاػذ إخشاءاد اٌزمبػٍ- 2ج

 اٌزطجُك اٌؼٍٍّ ٌٍمىاػذ االخشائُخ  -3ج

  

    

 ؽشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ  

وَزُ رٌه ػٓ ؽشَك اٌّسبػشاد إٌظشَخ وبٔذ اَ اٌىزشؤُخ ِغ فزر ثبة إٌّبلشخ ٌغشع اَظبي اٌّبدح اٌؼٍُّخ 

ثشىً ِجسؾ وواػر ِغ اٌزأوُذ ػًٍ ػشوسح ِشاخؼخ ِىزجخ اٌىٍُخ اٌزمٍُذَخ اَ االٌىزشؤُخ فُّب َخض ثسىس 

 .اٌزخشج ٌٍطٍجخ ٌزمُّهب 

   

 ؽشائك اٌزمُُُ  

 إٌظشَخ واالٌىزشؤُخاٌّسبػشاد  ●

 ؽشذ اسئٍخ واالسزّبع اًٌ االخىثخ ●



 

 

 4اٌظفسخ  
 

  
 

 االشزشان فٍ وسش ػًّ لبٔىُٔخ ٌٍطٍجخ ●

 

 

 (.اٌّهبساد األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس اٌشخظٍ ) اٌّهبساد اٌؼبِخ واٌزأهٍُُخ إٌّمىٌخ  -د 

 

 أْ َزّىٓ ِٓ اٌزؼٍُ اٌمبٔىٍٔ رارُب-1

 اٌزمشَشَخ وَظهشهبأْ َطىس اٌّهبساد - 2

 أْ َّزٍه خجشح ٔظشَخ وػٍُّخ- 3

 أْ َىىْ لبدسا ػًٍ رطجُك اٌّىػىػبد فٍ اٌّسبوُ- 4

 

 

 

 ثُٕخ اٌّمشس .11

 األسجىع
 

ِخشخبد  اٌسبػبد

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ

 ؽشَمخ اٌزمُُُ ؽشَمخ اٌزؼٍُُ أو اٌّىػىع/ اسُ اٌىزذح 

انفصم انذراسٍ االول   3 1

تؼرَف قبَىٌ انًرافؼبد 

وأسسه وأهذافه 

وانًرتكزاد األسبسُخ 

 -نهقعبء
 -انتؼرَف ثًهُخ انًذبيبح 
االثجبد انقعبئٍ ودور 

 انقبظٍ فُه
 

انشرح 

 وانتىظُخ

االختجبراد انشفىَخ 

 وانكتروَُخ

 –انتقسًُبد انقعبئُخ   3 2
 -يذبكى انذرجخ األونً

 شروغ انىاقؼخ يذم اإلثجبد

انشرح 

 وانتىظُخ

االختجبراد انشفىَخ 

 وانكتروَُخ

أهًُخ  -انتقسًُبد انقعبئُخ   3 3

 -انًذبكى انؼهُب –انًذبيبح 
 أهذاف قبَىٌ اإلثجبد

انشرح 

 وانتىظُخ

االختجبراد انشفىَخ 

 وانكتروَُخ

أسس  -اختصبص انًذبكى  3 4

 قبَىٌ اإلثجبد

انشرح 

 وانتىظُخ

االختجبراد انشفىَخ 

 وانكتروَُخ

شروغ  -اختصبص انًذبكى  3 5

 -يًبرسخ يهُخ انًذبيبح 
 ػتء اإلثجبد

انشرح 

 وانتىظُخ

االختجبراد انشفىَخ 

 وانكتروَُخ



 

 

 5اٌظفسخ  
 

  
 

يُغ  -انذػىي انقعبئُخ  3 6

انقبظٍ يٍ انذكى ثؼهًه 

 انشخصٍ

انشرح 

 وانتىظُخ
االختجبراد انشفىَخ 

 وانكتروَُخ

7 
 

جذول  -انذػىي انقعبئُخ  3

َطبق سرَبٌ  -انًذبيٍُ 

 قبَىٌ اإلثجبد 

انشرح 

 وانتىظُخ
االختجبراد انشفىَخ 

 وانكتروَُخ

 -انتجهُغبد انقعبئُخ  3 8
 إجراءاد قبَىٌ اإلثجبد

انشرح 

 وانتىظُخ
االختجبراد انشفىَخ 

 وانكتروَُخ

 -دعىر انخصىو وغُبثهى  3 9
انتًرٌ ػهً أػًبل انًذبيبح 

 األدنخ انكتبثُخ -

انشرح 

 وانتىظُخ

االختجبراد انشفىَخ 

 وانكتروَُخ

انسُذاد  -انىكبنخ ثبنخصىيخ  3 10

 انرسًُخ

انشرح 

 وانتىظُخ

االختجبراد انشفىَخ 

 وانكتروَُخ

دقىق  -َظبو انجهسخ  3 11

 انسُذاد انؼبدَخ -انًذبيٍ 

انشرح 

 وانتىظُخ

االختجبراد انشفىَخ 

 وانكتروَُخ

 -سًبع انذػىي وتأجُههب  3 12
 دجُخ انسُذاد انؼبدَخ

انشرح 

 وانتىظُخ
انشفىَخ  االختجبراد

 وانكتروَُخ

 -أتؼبة انًذبيبح  -انذفىع  3 13
انذفبتر و األوراق غُر 

 انًىقغ ػهُهب

انشرح 

 وانتىظُخ

االختجبراد انشفىَخ 

 وانكتروَُخ

انتؼرَف  -انذػىي انذبدثخ  3 14

ثهب وشروغ قجىنهب وانذكى 

 واججبد انًذبيٍ -فُهب
انتأشُر ػهً  -انتقهُذَخ 

انسُذاد انًثجتخ نهذٍَ 

انتأشُر ػهً انسُذاد 

 انًثجتخ
 نهذٍَ
 

انشرح 

 وانتىظُخ

االختجبراد انشفىَخ 

 وانكتروَُخ

األدىال انطبرئخ ػهً   3 15

اثجبد صذخ  -انذػىي

 انسُذاد

انشرح 

 وانتىظُخ

االختجبراد انشفىَخ 

 وانكتروَُخ

 انفصم انذراسٍ انثبٍَ   3 1
َقبثخ  -انؼرض واإلَذاع 

  انًذبيٍُ

انشرح 

 وانتىظُخ

االختجبراد انشفىَخ 

 وانكتروَُخ

انتذكُى تقذَى انذفبتر   3 2

  وانسُذاد
انشرح 

 وانتىظُخ
االختجبراد انشفىَخ 

 وانكتروَُخ

انشرح   االقرار-انذجز االدتُبغٍ   3 3

 وانتىظُخ

االختجبراد انشفىَخ 

 وانكتروَُخ

-انقعبء انًستؼجم  3 4
 االستجىاة

انشرح 

 وانتىظُخ
االختجبراد انشفىَخ 

 وانكتروَُخ

-االواير ػهً انؼرائط  3 5
 انشهبدح

انشرح 

 وانتىظُخ
االختجبراد انشفىَخ 

 وانكتروَُخ

االختجبراد انشفىَخ انشرح  انقرائٍ-انذكى انقعبئٍ  3 6



 

 

 6اٌظفسخ  
 

  
 

 وانكتروَُخ وانتىظُخ

االػتراض ػهً انذكى   3 7

 االدكبو دجُخ -انغُبثٍ
انشرح 

 وانتىظُخ

االختجبراد انشفىَخ 

 وانكتروَُخ

8 3   
 انًٍُُ انذبسًخ-االستئُبف

انشرح 

 وانتىظُخ

االختجبراد انشفىَخ 

 وانكتروَُخ

9 3   
انًٍُُ -اػبدح انًذبكًخ

 انًتًًخ

انشرح 

 وانتىظُخ

االختجبراد انشفىَخ 

 وانكتروَُخ

انشرح   انًؼبَُخ-انتًُُز  3 10

 وانتىظُخ
االختجبراد انشفىَخ 

 وانكتروَُخ

انشرح  تصذُخ انقرار انتًُُزٌ  3 11

 وانتىظُخ

االختجبراد انشفىَخ 

 وانكتروَُخ

انشرح   اػتراض انغُر   3 12

 وانتىظُخ

االختجبراد انشفىَخ 

 وانكتروَُخ

انشرح  انخجرح  3 13

 وانتىظُخ
االختجبراد انشفىَخ 

 وانكتروَُخ

انشرح  تصذُخ انقرار انتًُُزٌ  3 14

 وانتىظُخ

االختجبراد انشفىَخ 

 وانكتروَُخ

انشرح  دجُخ انخجرح  3 15

 وانتىظُخ

االختجبراد انشفىَخ 

 وانكتروَُخ
 

 اٌجُٕخ اٌزسزُخ  .12

 المرافعات المدنٌة. -آدم وهٌب النداوي  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ 1
 الموجز فً لانون اإلثبات-آدم وهٌب النداوي 

 المرافعات المدنٌة. -آدم وهٌب النداوي  (  اٌّظبدس)ـ اٌّشاخغ اٌشئُسُخ 2
 الموجز فً لانون اإلثبات-آدم وهٌب النداوي 

             اـ اٌىزت واٌّشاخغ اٌزٍ َىطً ثهب    
 ,....  (اٌزمبسَش , اٌّدالد اٌؼٍُّخ ) 

 
 ثباتالدور الحاكم المدنً فً ا -النداويد.آدم وهٌب  -1
 الوسٌط فً لانون المرافعات المدنٌة -د. عباس العبودي - 2
 العرالً األثباتشرح أحكام لانون  -د عباس العبودي - 3
 المعدل 1965لسنة  173لانون المحاماة العرالً - 4

ِىالغ االٔزشُٔذ , ة ـ اٌّشاخغ االٌىزشؤُخ

.... 

لماعدة التشرٌعات العرالٌة والمحاكم اهم الموالع الرسمٌة 
 . العرالٌة ووزارة العدل ومجلس المضاء االعلى

 

 خطخ رطىَش اٌّمشس اٌذساسٍ  .13

  
 

ِٓ خالي اسزؼّبي اٌىسبئً  اٌذساسُخ إٌّبهحاٌؼًّ ػًٍ رطجُـك ثـشاِح ِٕزخجـخ أثجزـذ فبػٍُزهـب فـٍ رطـىَش 

 . لبٔىْ اٌّشافؼبد اٌّذُٔخ واإلثجبد واٌّسبِبحاٌزمُٕخ اٌسذَثخ ثبٌزذسَس واٌؼشع فُّب َخض ِىاػُغ 
 



 

 

 7اٌظفسخ  
 

  
 

 



 

 

 1اٌظفؾخ  
 

  
 

 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 ؛البرنامج.

 

 

 و١ٍخ اٌمبْٔٛ / عبِؼخ ١ِغبْ  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 خبصاٌمغُ اٌ    اٌّشوض/ اٌمغُ اٌؼٍّٟ   .2

  ػ/  اٌّذخً ٌذساعخ اٌشش٠ؼخ سِض اٌّمشس/ اعُ  .3

 ِؾبػشاد  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .4

 عٕٛٞ   اٌغٕخ/ اٌفظً  .5

 عبػخ 60 (اٌىٍٟ)ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 27/7/2021 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 
 ا٘ذاف اٌّمشس -8
 
 .بالحكم الشرعي وابرز عناصره وخصائصهالتعريف  -1

 .مصادر التشريع االصلية والتبعيةبيان  -2

 . بيان مدى اهمية القواعد الفقهية والشرعية ومقارنتها بقواعد الحكم الوضعي -3
مرين الطالب على القاعدة الشرعية ودورها في تشكيل الفكر القانوني لديه وكيفية االفادة منها ت -4

 بالتشريع 

بالمصادر التبعية للحكم الشرعي وكيفية اللجوء اليها في حالة فقدان التشريع في المصادر التعريف  -5
 .االصلية

الفقه وادواره وأثره على تنمية الفكر القانوني ال سيما في االفادة من  القواعد الفقهية وتطورها بيان  -6
  في كل زمان ومكان )منطقة الفراغ التشريعي(.



 

 

 2اٌظفؾخ  
 

  
 

بالنسبة الى تطور المذاهب االسالمية وتعدد المصادر التبعية والقواعد الفقهية ومدى الدور المهم بيان  -7
  شمولية هذه المذاهب في استخدام القواعد الشرعية وتطبيقها على فروعها.

ابرز االحكام العبادية والمعامالتية سواء التي تنظم عالقة االنسان مع ربه أو عالقة االنسان مع بيان  -8
  أو عالقة الدول مع بعضها في حالة السلم والحرب  اخيه االنسان

المدنية أو في مسألة القضاء عند اصدار  المرافعاتبالقواعد الفقهية وكيفية االفادة منها في التعريف   -9
 .الحكم عند القضاء بين الناس

 

 ِخشعبد اٌّمشس ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .10

 

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 .أ٘ذافٗ ٚأعغٗ ِٚشرىضادِٓ خالي  ثبٌؾىُ اٌششػٟ ِٚذٜ ش١ٌّٛزٗ ٌغٛأت اٌؾ١بح االٔغب١ٔخاٌزؼش٠ف -1أ

  اٌزفش٠ك ث١ٓ اٌمٛاػذ اٌششػ١خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ -2أ

لؼخ ِب ٚث١بْ دٚس اٌزؼش٠ف ثّظبدس اٌؾىُ اٌششػٟ ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ فٟ ؽبٌخ فمذاْ إٌظٛص اٌششػ١خ ٌٛا-3أ

 االعزٙبد ؽ١ٕئز.

 اٌفىش اٌمبٟٔٛٔ ٌذٜ اٌطبٌت ِٓ خالي ِؼشفزٗ ثبٌزشش٠ؼبد اٌغّب٠ٚخ.ط١شٚسح ٚرى٠ٛٓ -4أ

اٌزطج١مبد ػٍٝ ؽبالد اٌمؼبء ث١ٓ اٌّزخبط١ّٓ ِٓ خالي ِّبسعخ اٌمٛاػذ اٌفم١ٙخ ال ع١ّب فٟ لبْٔٛ – 5أ

 االؽٛاي اٌشخظ١خ اٌؼشالٟ اٌّؼذي.

 

 

 . األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس  -ة 

 رظ١ٕف االدٌخ ٌٍطبٌت ٚاٌز١١ّض ث١ٕٙباوزغبة اٌمذسح ػٍٝ 1ة

ٚو١ف١خ اعزٕجبؽ اٌمٛاػذ اٌفم١ٙخ ِٕٙب ثشىً دل١ك ِّب ٠ز١ؼ ٌٍطبٌت اٌزؼشف ػٍٝ االدٚاس اٌفم١ٙخ  رج٠ٛت– 2ة

  و١ف١خ دلخ اعزٕجبؽ اٌمٛاػذ اٌمب١ٔٛٔخ ِٓ خالي رغٍطٗ ػٍٝ دلخ اٌزشش٠ؼبد ٌٍمٛاػذ ٚاالؽىبَ اٌششػ١خ.

 . اٌزمبػٟاالدٌخ اٌششػ١خ ٚرطج١ك لٛاػذ٘ب فٟ ؽبٌخ ر١١ّض أٛاع - 3ة

    

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ   

 .ؽش٠مخ اٌّؾبػشح ●

 . إٌّزضػخ ِٓ اٌٛالغ اٌؼٍّٟ إٌظشٞ ػٍٝ ثؼغ اٌٛلبئغ االفزشاػ١خرطج١ك  ●

 .ؽش٠مخ إٌّبلشخ ●



 

 

 3اٌظفؾخ  
 

  
 

 

  

 ؽشائك اٌزم١١ُ     

 االخزجبساد اٌمظ١شح ●

 اٌّشبسوخ فٟ اٌّؾبػشح ٚفزؼ ثبة إٌّبلشبد  ●

 .االخزجبس اٌّمبٌٟ غ١ش اٌّؾذد ●

 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ؾىُ اٌششػٟ ٚدلخ رشش٠ؼبرٗ.اٌفُٙ إٌظشٞ ٌٍ-1ط

  ٌفم١ٙخ. اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌٍمٛاػذ ا - 2ط

    

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  

٠ٚزُ رٌه ػٓ ؽش٠ك اٌّؾبػشاد إٌظش٠خ وبٔذ اَ اٌىزش١ٔٚخ ِغ فزؼ ثبة إٌّبلشخ ٌغشع ا٠ظبي اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ 

ثشىً ِجغؾ ٚٚاػؼ ِغ اٌزأو١ذ ػٍٝ ػشٚسح ِشاعؼخ ِىزجخ اٌى١ٍخ اٌزم١ٍذ٠خ اَ االٌىزش١ٔٚخ ف١ّب ٠خض ثؾٛس 

 .اٌزخشط ٌٍطٍجخ ٌزم١ّٙب 

   

 ؽشائك اٌزم١١ُ  

 إٌظش٠خ ٚاالٌىزش١ٔٚخاٌّؾبػشاد  ●

 ؽشػ اعئٍخ ٚاالعزّبع اٌٝ االعٛثخ ●

 االشزشان فٟ ٚسػ ػًّ لب١ٔٛٔخ ٌٍطٍجخ ●

 

 (.اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ ) اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ  -د 

 أْ ٠زّىٓ ِٓ اٌزؼٍُ اٌمبٟٔٛٔ رار١ب-1

 ٠ٚظٙش٘ب أْ ٠طٛس اٌّٙبساد اٌزمش٠ش٠خ- 2

 أْ ٠ّزٍه خجشح ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ- 3

 أْ ٠ىْٛ لبدسا ػٍٝ رطج١ك اٌّٛػٛػبد فٟ اٌّؾبوُ- 4

 



 

 

 4اٌظفؾخ  
 

  
 

 

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 األعجٛع
 

ِخشعبد  اٌغبػبد

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ أٚ اٌّٛػٛع/ اعُ اٌٛؽذح 

اٌفظً اٌذساعٟ االٚي   2 1

 ثبٌؾىُ اٌششػٟ رؼش٠ف 
 

اٌششػ 

 ٚاٌزٛػ١ؼ

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌششػ  ػٕبطش اٌؾىُ اٌششػٟ   2 2

 ٚاٌزٛػ١ؼ

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌششػ  خظبئض اٌؾىُ اٌششػٟ  2 3

 ٚاٌزٛػ١ؼ

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌششػ  اٌزفش٠ك ث١ٓ اٌشش٠ؼخ ٚاٌفمٗ  2 4

 ٚاٌزٛػ١ؼ

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌز١ّض ث١ٓ اٌمبػذح اٌمب١ٔٛٔخ   2 5

ٚاٌمبػذح اٌفم١ٙخ ِٚذٜ 

 ش١ٌّٛخ اٌمبػذح اٌششػ١خ

اٌششػ 

 ٚاٌزٛػ١ؼ

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌششػ  ِظبدس اٌزشش٠غ ٚا١ّ٘زٙب    2 6

 ٚاٌزٛػ١ؼ

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

7 
 

اٌششػ  ٚا١ّ٘زٙب اٌّظبدس االط١ٍخ  2

 ٚاٌزٛػ١ؼ

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌمشاْ ٚاؽىبِٗ ٚاُ٘ لٛاػذٖ   2 8

 ٚرشش٠ؼبرٗ
اٌششػ 

 ٚاٌزٛػ١ؼ

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌغٕخ إٌج٠ٛخ ٚالغبِٙب ٚاُ٘   2 9

 رشش٠ؼبرٗ
اٌششػ 

 ٚاٌزٛػ١ؼ

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌششػ  ؽغ١خ اٌغٕخ إٌج٠ٛخ  2 10

 ٚاٌزٛػ١ؼ

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌّظبدس اٌزجؼ١خ اٌغضء   2 11

 االعّبع ٚاٌم١بط() االٚي
اٌششػ 

 ٚاٌزٛػ١ؼ

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌّظبدس اٌزجؼ١خ اٌغضء   2 12

اٌضبٟٔ )اٌّظبٌؼ اٌّشعٍخ 

 ٚاالعزؾغبْ(

اٌششػ 

 ٚاٌزٛػ١ؼ

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌزجؼ١خ اٌغضء ٌّظبدس   2 13

اٌؼشف ٚلٛي )اٌضبٌش

  اٌظؾبثٟ(

اٌششػ 

 ٚاٌزٛػ١ؼ

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌّظبدس اٌزجؼ١خ اٌغضء   2 14

اٌشاثغ )اٌؼمً ٚششع ِٓ لجٍٕب 

ٚلبػذح دسء اٌّفبعذ ِمذِخ 

اٌششػ 

 ٚاٌزٛػ١ؼ

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ



 

 

 5اٌظفؾخ  
 

  
 

 ػٍٝ عٍت اٌّظبٌؼ(

ِذخً رٛػ١ؾٟ ٌٍفمٗ   2 15

 ٚادٚاسٖ
اٌششػ 

 ٚاٌزٛػ١ؼ

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

 اٌفظً اٌذساعٟ اٌضبٟٔ   2 1
 اٌفمٗ رؼش٠فٗ ٚادٚاسٖ 

اٌششػ 

 ٚاٌزٛػ١ؼ

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

١ِّضاد اٌفمٗ ٚدٚس اٌضِبْ   2 2

 ٚاٌّىبْ فٟ رطٛسٖ
اٌششػ 

 ٚاٌزٛػ١ؼ

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌفمٗ اٌؼجبداد ٚدٚس٘ب اثٛاة   2 3

  اٌٛلبئٟ
اٌششػ 

 ٚاٌزٛػ١ؼ

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

ثٛاة اٌفمٗ اٌّؼبِالد ا  2 4

 زٕظ١ّٟ ٚدٚس٘ب اٌ
اٌششػ 

 ٚاٌزٛػ١ؼ

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌّزا٘ت االعال١ِخ ٚدٚس٘ب   2 5

 فٟ ّٔٛ اٌفمٗ االعالِٟ
اٌششػ 

 ٚاٌزٛػ١ؼ

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اعظ اٌّزا٘ت االعال١ِخ   2 6

 ٚاثشص٘ب اٌفمٗ اٌؾٕفٟ أٛرعب
اٌششػ 

 ٚاٌزٛػ١ؼ

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌفمٗ اٌّبٌىٟ ٚاٌفمٗ اٌشبفؼٟ   2 7

ٚاثشص سعبالرٗ ِٚؤٌف١ٗ 

ٚاالعظ اٌزٟ ٠ؼزّذٚٔٙب 

  وّظبدس ٌٍزشش٠غ 

اٌششػ 

 ٚاٌزٛػ١ؼ

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

االؽىبَ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ   2 8

اٌشش٠ؼخ االعال١ِخ االؽىبَ 

 اٌّب١ٌخ ٌٍذٌٚخ االعال١ِخ 
 

اٌششػ 

 ٚاٌزٛػ١ؼ

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

االؽىبَ اٌزٕظ١ّ١خ ٌٍّٛاسد   2 9

االلزظبد٠خ ٚاالداس٠خ ٌٍذٌٚخ 

االعال١ِخ )اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ 

 اٌؼبَ(

اٌششػ 

 ٚاٌزٛػ١ؼ

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

ػاللخ اٌذٌٚخ االعال١ِخ ِغ   2 10

  اٌذٌٚخ االخشٜ 
اٌششػ 

 ٚاٌزٛػ١ؼ

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌزشش٠ؼبد االعال١ِخ فٟ   2 11

ؽبٌخ ؽمٛق االٔغبْ فٟ اٌغٍُ 

 ٚاٌؾشة

اٌششػ 

 ٚاٌزٛػ١ؼ

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

ٔظش٠خ اٌؾك فٟ اٌشش٠ؼخ   2 12

   االعال١ِخ
اٌششػ 

 ٚاٌزٛػ١ؼ

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

 اٌمٛاػذ اٌفم١ٙخ ٚرطج١مبرٙب  2 13

 اٌمغُ االٚي
اٌششػ 

 ٚاٌزٛػ١ؼ

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

 اٌمٛاػذاٌمغُ اٌضبٟٔ ِٓ   2 14

 اٌفم١ٙخ
اٌششػ 

 ٚاٌزٛػ١ؼ

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌمغُ اٌضبٌش ِٓ اٌمٛاػذ   2 15

 اٌفم١ٙخ
اٌششػ 

 ٚاٌزٛػ١ؼ

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 المدخل لدراسة الشريعة/الدكتور مصطفى الزلمي ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 المدخل لدراسة الشريعة/الدكتور مصطفى الزلمي (  اٌّظبدس)ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

                 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب
 ,....  (اٌزمبس٠ش , اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 

 المدخل لدراسة الشريعة/االستاذ المساعد خليل ابراهيم حسب
 
 

ِٛالغ االٔزش١ٔذ , ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ

.... 

 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .13

  
 

ِٓ خالي اعزؼّبي اٌٛعبئً  اٌذساع١خ إٌّب٘ظاٌؼًّ ػٍٝ رطج١ـك ثـشاِظ ِٕزخجـخ أصجزـذ فبػ١ٍزٙـب فـٟ رطـ٠ٛش 

 . ٚرطج١مبرٗاٌؾىُ اٌششػٟ ّٛاػ١غ ثاٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ ثبٌزذس٠ظ ٚاٌؼشع ف١ّب ٠خض 
 

 



 

 

 1اٌظفسخ  
 

  
 

 ّٔىرج وطف اٌّمشس

 

 وطف اٌّمشس

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 ؛البرنامج.

 

 

 وٍُخ اٌمبٔىْ / خبِؼخ ُِسبْ  اٌّؤسسخ اٌزؼٍُُّخ .1

 خبصاٌمسُ اٌ    اٌّشوز/ اٌمسُ اٌؼٍٍّ   .2

  َ/ اٌّذخً ٌذساسخ اٌمبٔىْ سِز اٌّمشس/ اسُ  .3

 ِسبػشاد  أشىبي اٌسؼىس اٌّزبزخ .4

 سٕىٌ   اٌسٕخ/ اٌفظً  .5

 سبػخ99   (اٌىٍٍ)ػذد اٌسبػبد اٌذساسُخ  .6

 27/7/2921 ربسَخ إػذاد هزا اٌىطف  .7

 
 اهذاف اٌّمشس -8

 التعريف بفروع واقسام القانون   -1

 التعريف بالشخصية القانونية  -2

 اٌزؼشَف ثٕظشَخ اٌسك واسوبٔهب وِظبدسهب -3
 التعريف بنظرية القانون وبيان القاعدة القانونية وكذلك الخصائص واهم المصادر الرسمية اليها -4

 

 ِخشخبد اٌّمشس وؽشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ .19



 

 

 2اٌظفسخ  
 

  
 

 

 األهذاف اٌّؼشفُخ   -أ

 ثفشوع والسبَ اٌمبٔىْاٌزؼشَف -1أ

 اٌزؼشَف ثٕظشَخ اٌسك واسوبٔهب وِظبدسهب-2أ

 التعريف بنظرية القانون وبيان القاعدة القانونية وكذلك الخصائص واهم المصادر الرسمية اليها -3أ

 

 

 . األهذاف اٌّهبسارُخ اٌخبطخ ثبٌّمشس  -ة 

 ػًٍ ِؼشفخ ٔظشَخ اٌسك ٌطبٌت اوزسبة لذسح ا1ة

 ششَؼبد ٌٍمىاػذ واالزىبَ اٌمبٔىُٔخوُفُخ دلخ اسزٕجبؽ اٌمىاػذ اٌمبٔىُٔخ ِٓ خالي رسٍطه ػًٍ دلخ اٌز– 2ة

 

    

 ؽشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ   

 .ؽشَمخ اٌّسبػشح ●

 . إٌّززػخ ِٓ اٌىالغ اٌؼٍٍّ إٌظشٌ ػًٍ ثؼغ اٌىلبئغ االفزشاػُخرطجُك  ●

 .ؽشَمخ إٌّبلشخ ●

 

  

 ؽشائك اٌزمُُُ     

 االخزجبساد اٌمظُشح ●

 اٌّشبسوخ فٍ اٌّسبػشح وفزر ثبة إٌّبلشبد  ●

 .االخزجبس اٌّمبٌٍ غُش اٌّسذد ●

 

 األهذاف اٌىخذأُخ واٌمُُّخ  -ج

 ودلخ رششَؼبره.سىُ اٌمبٔىٍٔ اٌفهُ إٌظشٌ ٌٍ-1ج

 واٌمىاػذ اٌمبٔىُٔخ.رطىَش اٌّهبساد اٌفىشَخ ِٓ خالي  اٌزشدُغ ػًٍ رسًٍُ إٌظىص  – 2ج

    



 

 

 3اٌظفسخ  
 

  
 

 ؽشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ  

وَزُ رٌه ػٓ ؽشَك اٌّسبػشاد إٌظشَخ وبٔذ اَ اٌىزشؤُخ ِغ فزر ثبة إٌّبلشخ ٌغشع اَظبي اٌّبدح اٌؼٍُّخ 

ثشىً ِجسؾ وواػر ِغ اٌزأوُذ ػًٍ ػشوسح ِشاخؼخ ِىزجخ اٌىٍُخ اٌزمٍُذَخ اَ االٌىزشؤُخ فُّب َخض ثسىس 

 .اٌزخشج ٌٍطٍجخ ٌزمُّهب 

   

 ؽشائك اٌزمُُُ  

 إٌظشَخ واالٌىزشؤُخاٌّسبػشاد  ●

 ؽشذ اسئٍخ واالسزّبع اًٌ االخىثخ ●

 االشزشان فٍ وسش ػًّ لبٔىُٔخ ٌٍطٍجخ ●

 

 (.اٌّهبساد األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس اٌشخظٍ ) اٌّهبساد اٌؼبِخ واٌزأهٍُُخ إٌّمىٌخ  -د 

 أْ َزّىٓ ِٓ اٌزؼٍُ اٌمبٔىٍٔ رارُب-1

 وَظهشهب أْ َطىس اٌّهبساد اٌزمشَشَخ- 2

 أْ َّزٍه خجشح ٔظشَخ وػٍُّخ- 3

 أْ َىىْ لبدسا ػًٍ رطجُك اٌّىػىػبد فٍ اٌّسبوُ- 4

 

 

 

 ثُٕخ اٌّمشس .11

 األسجىع
 

ِخشخبد  اٌسبػبد

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ

 ؽشَمخ اٌزمُُُ ؽشَمخ اٌزؼٍُُ أو اٌّىػىع/ اسُ اٌىزذح 

اٌششذ  اٌمبػذح اٌمبٔىُٔخ  3 1

 واٌزىػُر

االخزجبساد اٌشفىَخ 

 واٌىزشؤُخ

اٌششذ  ظبئض اٌمبػذح اٌمبٔىُٔخخ  3 2

 واٌزىػُر

االخزجبساد اٌشفىَخ 

 واٌىزشؤُخ

اٌششذ  اٌدزاء اٌمبٔىٍٔ  3 3

 واٌزىػُر

االخزجبساد اٌشفىَخ 

 واٌىزشؤُخ

اٌششذ  لُخالخالاٌمبػذح ا  3 4

 واٌزىػُر

االخزجبساد اٌشفىَخ 

 واٌىزشؤُخ

اٌششذ  اٌمبػذح اٌذَُٕخ  3 5

 واٌزىػُر

االخزجبساد اٌشفىَخ 

 واٌىزشؤُخ



 

 

 4اٌظفسخ  
 

  
 

اٌششذ  لىاػذ اٌؼذاٌخ  3 6

 واٌزىػُر

االخزجبساد اٌشفىَخ 

 واٌىزشؤُخ

7 
 

اٌششذ  ِظبدس اٌمبػذح اٌمبٔىُٔخ  3

 واٌزىػُر

االخزجبساد اٌشفىَخ 

 واٌىزشؤُخ

اٌششذ  اٌزششَغ  3 8

 واٌزىػُر

االخزجبساد اٌشفىَخ 

 واٌىزشؤُخ

 اٌششذ اٌؼشف  3 9

 واٌزىػُر

االخزجبساد اٌشفىَخ 

 واٌىزشؤُخ

اٌششذ  اٌمؼبء  3 10

 واٌزىػُر

االخزجبساد اٌشفىَخ 

 واٌىزشؤُخ

اٌششذ  اٌفمه  3 11

 واٌزىػُر

االخزجبساد اٌشفىَخ 

 واٌىزشؤُخ

اٌششذ  وظُفخ اٌمبٔىْ  3 12

 واٌزىػُر

االخزجبساد اٌشفىَخ 

 واٌىزشؤُخ

اٌششذ  السبَ اٌمبٔىْ  3 13

 واٌزىػُر

االخزجبساد اٌشفىَخ 

 واٌىزشؤُخ

اٌششذ  فشوع اٌمبٔىْ اٌؼبَ  3 14

 واٌزىػُر

االخزجبساد اٌشفىَخ 

 واٌىزشؤُخ

اٌششذ  فشوع اٌمبٔىْ اٌخبص  3 15

 واٌزىػُر

االخزجبساد اٌشفىَخ 

 واٌىزشؤُخ

اٌششذ  رمسُّبد لىاػذ اٌمبٔىْ  3 1

 واٌزىػُر

االخزجبساد اٌشفىَخ 

 واٌىزشؤُخ

اٌششذ  ٔظشَخ اٌسك  3 2

 واٌزىػُر

االخزجبساد اٌشفىَخ 

 واٌىزشؤُخ

اٌششذ  اٌسك واٌىاخت  3 3

 واٌزىػُر

االخزجبساد اٌشفىَخ 

 واٌىزشؤُخ

اٌششذ  ػٕبطش اٌسك  3 4

 واٌزىػُر

االخزجبساد اٌشفىَخ 

 واٌىزشؤُخ

اٌششذ  سوبْ اٌسكا  3 5

 واٌزىػُر

االخزجبساد اٌشفىَخ 

 واٌىزشؤُخ

اٌششذ  ِظبدس اٌسك  3 6

 واٌزىػُر

االخزجبساد اٌشفىَخ 

 واٌىزشؤُخ

اٌششذ  اٌىلبئغ اٌمبٔىُٔخ  3 7

 واٌزىػُر

االخزجبساد اٌشفىَخ 

 واٌىزشؤُخ

اٌششذ  ٌزظشفبد اٌمبٔىُٔخا  3 8

 واٌزىػُر

االخزجبساد اٌشفىَخ 

 واٌىزشؤُخ

اٌششذ  سادح إٌّفشدحالا  3 9

 واٌزىػُر

االخزجبساد اٌشفىَخ 

 واٌىزشؤُخ

اٌششذ  اٌؼمذ  3 10

 واٌزىػُر

االخزجبساد اٌشفىَخ 

 واٌىزشؤُخ

اٌششذ  السبَ اٌسك  3 11

 واٌزىػُر

االخزجبساد اٌشفىَخ 

 واٌىزشؤُخ

اٌششذ  أىاع اٌسمىق  3 12

 واٌزىػُر

االخزجبساد اٌشفىَخ 

 واٌىزشؤُخ

االخزجبساد اٌشفىَخ اٌششذ  ٔىاع اٌسمىق اٌّذُٔخ  3 13



 

 

 5اٌظفسخ  
 

  
 

 واٌىزشؤُخ واٌزىػُر

اٌششذ  اٌشخظُخ اٌطجُؼُخ  3 14

 واٌزىػُر

االخزجبساد اٌشفىَخ 

 واٌىزشؤُخ

اٌششذ  اٌشخظُخ اٌّؼٕىَخ  3 15

 واٌزىػُر

االخزجبساد اٌشفىَخ 

 واٌىزشؤُخ
 

 

 

 

 

 

 اٌجُٕخ اٌزسزُخ  .12

 المتمرس عبد الباقي البكريستاذ اللمدخل لدراسة القانون / اا ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ 1
 والمدرس زهير البشير

 

  (  اٌّظبدس)ـ اٌّشاخغ اٌشئُسُخ 2

                 اـ اٌىزت واٌّشاخغ اٌزٍ َىطً ثهب
 ,....  (اٌزمبسَش , اٌّدالد اٌؼٍُّخ ) 

 
 المنهج المقررالتي تخص القانونية جالت الم

ِىالغ االٔزشُٔذ , ة ـ اٌّشاخغ االٌىزشؤُخ

.... 

 

 

 خطخ رطىَش اٌّمشس اٌذساسٍ  .13

  
 

ِٓ خالي اسزؼّبي اٌىسبئً  اٌذساسُخ إٌّبهحاٌؼًّ ػًٍ رطجُـك ثـشاِح ِٕزخجـخ أثجزـذ فبػٍُزهـب فـٍ رطـىَش 

 ضيع المدخل لدراسة القانون اِىاٌزمُٕخ اٌسذَثخ ثبٌزذسَس واٌؼشع فُّب َخض 

 
 



  

 1انصفحح  
 

  

 ًىرج وصف انًمشسَ

 

 وصف انًمشس

 

 

 عبِؼخ ٍِسبْ / وٍٍخ اٌمبْٔٛ  انًؤسسح انتعهًُُح .1

 اٌمسُ اٌؼبَ     / انًشكض عهًٍ انمسى ان .2

 ع/  لبْٔٛ اٌؼًّ اسى / سيض انًمشس .3

 ِؾبضشاد  أشكال انحضىس انًتاحح .4

  سٕٛي  انفصم / انسُح .5

 سبػخ 66 )انكهٍ(عذد انساعاخ انذساسُح  .6

 77/7/7672  تاسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

 

 اهذاف انًمشس -8
 
 .بمانون العمل التعريف  -1

 نشأة لانون العمل تطوره.  -2

 . نطاق سريان لانون العمل  -3
 لانون العمل. بيان طبيعة  -4

 بيان مصادر لانون العمل.  -5

 الفردية والجماعية. عمود العمل بيان  -6

 . العماليةالمنازعات طرق تسوية بيان  -7

  تدخل الدولة في تنظيم عاللات العملبيان  -8

 . في إطار لانون العملبيان مفهوم المشروع   -9

يوفر وصف الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  

 2انصفحح  
 

  

 وطشائك انتعهُى وانتعهى وانتمُُى ًمشساخ انيخشج .11

 

  هذاف انًعشيُح األ -أ

 ٚثٍبْ طجٍؼخ لٛاػذٖ ٚٔطبلٗ . لبْٔٛ اٌؼًّ اٌزؼشٌف ثّجبدئ ٚاطٛي -2أ

 اٌذٌٍٚخٚاٌّظبدس  اٌذاخٍٍخِظبدس لبْٔٛ اٌؼًّ ثٍبْ  -7أ

 ٚخضٛػُٙ ٌمٛاػذٖ ٚسلبثزٗ لبْٔٛ اٌؼًّ ثٍبْ اشخبص  -3أ

ٚاالصِبد اٌؼبًِ  –ٚأصبس ػمذ اٌؼًّ  –ػمذ اٌؼًّ ٚأؼمبد  –ٚاٌغّبػً ػمذ اٌؼًّ اٌفشدي اٌزؼشٌف  -4أ

 أمضبء ػمذ اٌؼًّ.  -ٚطبؽت اٌؼًّ  

 .اٌّؾىّخ اٌؼّبٌٍخ -اٌزؾىٍُ   –اٌزٛفٍك  ثبٌطشق اٌسٍٍّخ اٌؼّبٌٍخ ثٍبْ اٌٍخ ٚطشق رسٌٛخ إٌّبصػبد  -5أ

   -6أ

 

  ًمشس.انخاصح تان ُحانًهاساتاألهذاف   -ب 

فً إطبس لبْٔٛ اٌؼًّ اٌؼاللخ اٌّزٛاصٔخ ثٍٓ اٌؼبًِ ٚطبؽت اٌؼًّ رّىٍٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  – 2ة

 .اٌغذٌذ 

 . ٌه طبؽت اٌؼًّ ٚاْ لٛاػذٖ أِشٖٚوزثّؼشفخ االٌزضاِبد اٌزً رمغ ػٍى اٌؼبًِ لٍبَ اٌطٍجخ  – 7ة

 ثشىً ٚاضؼ ٚثسٍظ.  لبْٔٛ اٌؼًّرؾفٍض اٌطبٌت ػٍى رٛضٍؼ ٚرفسٍش ٔظٛص  – 3ة

    

 طشائك انتعهُى وانتعهى   

  ِؾبضشاد ٔظشٌخ 

  رطجٍك اٌؼًٍّ فً اٌّؾىّخ االفزشاضٍخ 

  ًلبْٔٛ االسزؼبٔخ ثبٌٛسبئً اٌزمٍٕخ اٌؾذٌضخ فً ػشع ِمبطغ فٍذٌٌٛخ رٛضٍؾٍخ الُ٘ اٌّسبئً ف

 اٌؼًّ 

  

 طشائك انتمُُى     

  ػًّ رمبسٌش ِفبعئخ 

  اٌّشبسوخ فً اٌّؾبضشح ٚفزؼ ثبة إٌّبلشبد 

  ِزبثؼخ اٌجؾٛس ٚرمٍّٙب 



  

 3انصفحح  
 

  

 

 

 

 األهذاف انىجذاَُح وانمًُُح  -ج

 . لبْٔٛ اٌؼًّرؾفٍض ٚرشغٍغ اٌطٍجخ ػٍى اٌغبٔت اٌفىشي فً ِؼشفخ رؾًٍٍ ٔظٛص  -2ط

 اٌذٌٍٚخاٌّؼٍٕخ وّٕظّخ اٌؼًّ اٌذٌٍٚخ ٚاٌّؼب٘ذاد  اٌذٌٍٚخٚإٌّظّبد  اٌمبٍٔٛٔخ لٛاػذِٖؼشفخ اُ٘  -7ط

 .ثبٌؼًّ اٌخبطخ

 ثبٌطشق اٌسٍٍّخ.  رسٌٛخ إٌّبصػبد اٌؼّبٌٍخٚسبئً ِؼشفخ  -3ط

  

    

 طشائك انتعهُى وانتعهى  

ٌٚزُ رٌه ػٓ طشٌك اٌّؾبضشاد إٌظشٌخ وبٔذ اَ اٌىزشٍٚٔخ ِغ فزؼ ثبة إٌّبلشخ ٌغشع اٌظبي اٌّبدح اٌؼٍٍّخ 

ثشىً ِجسظ ٚٚاضؼ ِغ اٌزأوٍذ ػٍى ضشٚسح ِشاعؼخ ِىزجخ اٌىٍٍخ اٌزمٍٍذٌخ اَ االٌىزشٍٚٔخ فٍّب ٌخض ثؾٛس 

 اٌزخشط ٌٍطٍجخ ٌزمٍّٙب .

   

 طشائك انتمُُى  

 اٌّؾبضشاد إٌظشٌخ ٚاالٌىزشٍٚٔخ 

 طشػ اسئٍخ ٚاالسزّبع اٌى االعٛثخ 

 االشزشان فً ٚسش ػًّ لبٍٔٛٔخ ٌٍطٍجخ 

 

 

 انًُمىنح ) انًهاساخ األخشي انًتعهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (.انتأهُهُح انعايح و انًهاساخ -د 

 

 ٚا٘ىُ ِىب ٌظىذس ِىٓ إٌّظّىبد اٌذٌٍٚىخ اٌزطىٛس اٌؾبطىً فىً لىبْٔٛ اٌؼّىً  ؽش اٌطٍجخ ػٍىى االطىالع ِٚزبثؼىخ

ِىٓ ِؾىبوُ اٌؼّىً د لضىبئٍخ اِىٓ لىشاس سِىب ٌظىذٌه ٚوىزٚااللٍٍٍّخ ِٓ لىشاساد ٚرٛطىٍبد  اٌّخزظخ ثبٌؼًّ 

 .اٌٛطٍٕخ 
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 ثٍٕخ اٌّمشس .22

 األسجٛع
 

ِخشعبد  اٌسبػبد

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

 طشٌمخ اٌزمٍٍُ اٌزؼٍٍُطشٌمخ  اسُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛضٛع

انفصم انذساسٍ االول   7 2

 يفهىو لاَىٌ انعًم
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انصفح األيش انًًُضج نمىاعذ   2 7

 لاَىٌ انعًم 
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح َشأج لاَىٌ انعًم وتطىسِ   2 3
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح لاَىٌ انعًميصادس   2 4
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح َطاق سشَاٌ لاَىٌ انعًم   2 5
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح عمذ انعًم انفشدٌ  2 6
 والكرتونية

7 

 
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح عُاصش عمذ انعًم   2

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح اَعماد عمذ انعًم واثاسِ   2 8
 والكرتونية

انتضاياخ صاحة انعًم   2 9

 وانعايم
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح اَمضاء عمذ انعًم   2 26
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح عمذ انعًم انجًاعٍ  2 22
 والكرتونية

انطثُعح انماَىَُح نعمذ انعًم   2 27

 انجًاعٍ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح إتشاو عمذ انعًم انجًاعٍ   2 23
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح آثاس عمذ انعًم انجًاعٍ   2 24
 والكرتونية

طشق تسىَح يُاصعاخ انعًم   2 25

 انجًاعُح
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انمُىد انمائًح عهً اعتثاس   2 2

تكايؤ انفشص ويكايحح 
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
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 انثُُح انتحتُح  .12

  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 2

  )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئٍسٍخ 7

 والكرتونية انثطانح

انمُىد انًمشسج العتثاساخ   2 7

 إَساَُح
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

 تشغُم انُساء وانمُىد  2 3

 انىاسدج عهُها
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انمُىد انًمشسج نحًاَح عًال   2 4

 انًُاجى وانًمانع 
االختبارات الشفوية  والتوضيح الشرح

 والكرتونية

انمُىد انىاسدج عهً تشغُم   2 5

 انعًال األجاَة 
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح اإلجاصاخ  2 6
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح أولاخ انعًم  2 7
 والكرتونية

8 2   

 انتفتُش
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

9 2   

 انًششوع
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح سهطاخ صاحة انعًم   2 26
 والكرتونية

انمىاعذ انعايح انتٍ تحكى   2 22

 انعمىتاخ انتأدَثُح 
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح اإلجشاءاخ االَضثاطُح   2 27
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح يحكًح انعًم    2 23
 والكرتونية

إجشاءاخ انطعٍ تأحكاو   2 24

 يحكًح انعًم 
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

األسثاب انعايح الَتهاء عمذ   2 25

 انعًم 
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية



  

 6انصفحح  
 

  

               ـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزً ٌٛطى ثٙب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼٍٍّخ , اٌزمبسٌش ,.... ) 
المحاكم العرالية والجهات العليا  المسؤولة  ما يصدر من كل
عن  المنظمات العالمية وااللليمية من لرارات وتوصياتو

 .حماية حموق العامل

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزشٍٚٔخ, ِٛالغ االٔزشٍٔذ 

.... 
لوزارة العمل والشؤون االجتماعية  اهم الموالع الرسمية

مات الدولية لمنظا ومجلس المضاء االعلى العرالية كذلن
 . حماية حموق العاملتعلك بما يفيوااللليمية 
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ِٓ خالي اسزؼّبي اٌٛسبئً  طجٍـك ثـشاِظ ِٕزخجـخ أصجزـذ فبػٍٍزٙـب فـً رطـٌٛش إٌّـب٘ظ اٌذساسـٍخاٌؼًّ ػٍى ر

 . ع فٍّب ٌخض ِٛاضٍغ لبْٔٛ اٌؼًّاٌزمٍٕخ اٌؾذٌضخ ثبٌزذسٌس ٚاٌؼش

 
 



 

 

 1اىظفؾخ  
 

  
 

 َّ٘رط ٗطف اىَقشس

 

 ٗطف اىَقشس

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 ؛البرنامج.

 

 

 ميٞخ اىقبُّ٘ / عبٍؼخ ٍٞسبُ  اىَؤسسخ اىزؼيَٞٞخ .1

 اىقسٌ اىخبص    اىَشمز/ اىقسٌ اىؼيَٜ   .2

 د /اىقبُّ٘ اىَذّٜ اىْظشٝخ اىؼبٍخ ىالىززاً  سٍز اىَقشس/ اسٌ  .3

 ٍؾبضشاد  أشنبه اىؾض٘س اىَزبؽخ .4

 سْ٘ٛ   اىسْخ/ اىفظو  .5

 سبػخ122 (اىنيٜ)ػذد اىسبػبد اىذساسٞخ  .6

 27/7/2221 ربسٝخ إػذاد ٕزا اى٘طف  .7

 
 اىَقشسإذاف  -8

 
 التعريف بااللتزام في القانون المدني. -1

 بيان اهمية نظرية االلتزام. -2

 ايضاح مصادر االلتزام.  -3
 شرح احكام نظرية العقد. -4

 بيان احكام االرادة المنفردة. -5

 شرح احكام المسؤولية التقصيرية. -6

 بيان احكام االثراء بال سبب.  -7

 لاللتزام.بيان احكام نص القانون كمصدر مباشر  -8

 بيان تفاصيل احكام االلتزام. -9
 



 

 

 2اىظفؾخ  
 

  
 

 ٍخشعبد اىَقشس ٗطشائق اىزؼيٌٞ ٗاىزؼيٌ ٗاىزقٌٞٞ .12

 

 األٕذاف اىَؼشفٞخ   -أ

 .اىزؼشٝف ثَجبدئ ٗاط٘ه ّظشٝخ االىززاً-1أ

 (اىزظشفبد اىقبّّ٘ٞخ ٗاى٘قبئغ اىقبّّ٘ٞخ)ثٞبُ ٍظبدس االىززاً  -2أ

 .مزظشفبد قبّّ٘ٞخثٞبُ اؽنبً اىؼقذ ٗاالسادح اىَْفشدح  -3أ

 .ثٞبُ اؽنبً اىَسؤٗىٞخ اىزقظٞشٝخ ٗاالصشاء ثال سجت ّٗض اىقبُّ٘ م٘قبئغ قبّّ٘ٞخ-4أ

 .ششػ رفبطٞو اؽنبً االىززاً -5أ

   -6أ

 

 . األٕذاف اىَٖبسارٞخ اىخبطخ ثبىَقشس  -ة 

 .رَنِٞ اىطيجخ ٍِ ٍؼشفخ رفبطٞو ّظشٝخ االىززاً ثشنو ػبً – 1ة

 .اىفٌٖ اىَؼَق ىَظبدس االىززاً ٗاؽنبً االىززاً ٗسثطٖب فٜ ٗاقغ اىؾٞبح اىؼَيٞخ رؾفٞز اىطيجخ ػيٚ – 2ة

 . رؾفٞز اىطبىت ػيٚ رفسٞش ّظ٘ص اىقبُّ٘ اىَذّٜ ٗاّزاىٖب ٍْزه اىزطجٞق – 3ة

    

 طشائق اىزؼيٌٞ ٗاىزؼيٌ   

 ٍؾبضشاد ّظشٝخ  ●

 رطجٞق اىؼَيٜ فٜ اىَؾنَخ االفزشاضٞخ  ●

اىزقْٞخ اىؾذٝضخ فٜ ػشع ٍقبطغ فٞذٝ٘ٝخ ر٘ضٞؾٞخ الٌٕ اىَسبئو فٜ اىقبُّ٘ االسزؼبّخ ثبى٘سبئو  ●

 . اىَذّٜ

 

  

 طشائق اىزقٌٞٞ     

 ػَو رقبسٝش ٍفبعئخ  ●

 اىَشبسمخ فٜ اىَؾبضشح ٗفزؼ ثبة اىَْبقشبد  ●

 ٍزبثؼخ اىجؾ٘س ٗرقَٖٞب  ●

 



 

 

 3اىظفؾخ  
 

  
 

 

 األٕذاف اى٘عذاّٞخ ٗاىقَٞٞخ  -ط

 .اىفنشٛ فٜ ٍؼشفخ رؾيٞو ّظ٘ص اىقبُّ٘ اىَذّٜرؾفٞز ٗرشغٞغ اىطيجخ ػيٚ اىغبّت  -1ط

ٍؼشفخ إٌ االؽنبً اىَزؼيقخ ثبىؼقذ ٗاىالسادح اىَْفشدح ٗاىَسؤٗىٞخ اىزقظٞشٝخ ٗاالصشاء ثال سجت  -2ط

 .ّٗض اىقبُّ٘ ٍزٚ مبُ ٍظذسا ٍجبششا ىالىززاً

 .ٍؼشفخ رفبطٞو اؽنبً االىززاً -3ط

  

    

 طشائق اىزؼيٌٞ ٗاىزؼيٌ  

ٗٝزٌ رىل ػِ طشٝق اىَؾبضشاد اىؾض٘سٝخ ٗاالىنزشّٗٞخ ٍغ فزؼ ثبة اىَْبقشخ ىغشع اٝظبه اىَبدح اىؼيَٞخ 

ثشنو ٍجسظ ٗٗاضؼ ٍغ اىزأمٞذ ػيٚ ضشٗسح ٍشاعؼخ ٍنزجخ اىنيٞخ اىزقيٞذٝخ  ٗ االىنزشّٗٞخ فَٞب ٝخض ثؾ٘س 

 .اىزخشط ىيطيجخ ىزقَٖٞب 

   

 طشائق اىزقٌٞٞ  

 ٗاالىنزشّٗٞخاىَؾبضشاد اىْظشٝخ  ●

 طشػ اسئيخ ٗاالسزَبع اىٚ االع٘ثخ ●

 االشزشاك فٜ ٗسش ػَو قبّّ٘ٞخ ىيطيجخ ●

 

 

 (.اىَٖبساد األخشٙ اىَزؼيقخ ثقبثيٞخ اىز٘ظٞف ٗاىزط٘س اىشخظٜ ) اىَٖبساد اىؼبٍخ ٗاىزإٔٞيٞخ اىَْق٘ىخ  -د 

 

اىقضبء ٍِ قشاساد  رزؼيق ثبىقبُّ٘ ؽش اىطيجخ ػيٚ االطالع ٍٗزبثؼخ ششٗؽبد اىقبُّ٘ اىَذّٜ ٗإٌ ٍب ٝظذسٓ 

 .اىَذّٜ ثشنو ػبً ّٗظشٝخ االىززاً ثشنو خبص
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 األسج٘ع
 

ٍخشعبد  اىسبػبد

اىزؼيٌ 

 اىَطي٘ثخ

أٗ / اسٌ اى٘ؽذح 

 اىَ٘ض٘ع
 طشٝقخ اىزقٌٞٞ طشٝقخ اىزؼيٌٞ

اىفظو اىذساسٜ االٗه   4 1

اىزؼشٝف اىقبُّ٘ ثْظشٝخ 

 االىززاً

اىششػ 

 ٗاىز٘ضٞؼ

االخزجبساد اىزؾشٝشٝخ 

 اىشف٘ٝخ ٗاىنزشّٗٞخ

اىششػ  ّظشٝخ اىؼقذ  4 2

 ٗاىز٘ضٞؼ

االخزجبساد اىزؾشٝشٝخ 

 اىشف٘ٝخ ٗاىنزشّٗٞخ

رؼشٝف اىؼقذ ٗرؾذٝذ ٍْطقزٔ   4 3

 ٗاّ٘اػٔ
اىششػ 

 ٗاىز٘ضٞؼ

االخزجبساد اىزؾشٝشٝخ 

 اىشف٘ٝخ ٗاىنزشّٗٞخ

اىششػ  اسمبُ اىؼقذ  4 4

 ٗاىز٘ضٞؼ

االخزجبساد اىزؾشٝشٝخ 

 اىشف٘ٝخ ٗاىنزشّٗٞخ

اىششػ  ٍفًٖ٘ سمِ اىزشاضٜ  4 5

 ٗاىز٘ضٞؼ

االخزجبساد اىزؾشٝشٝخ 

 اىشف٘ٝخ ٗاىنزشّٗٞخ

اىششػ  ٗع٘د اىزشاضٜ ٗطؾزٔ  4 6

 ٗاىز٘ضٞؼ

االخزجبساد اىزؾشٝشٝخ 

 اىشف٘ٝخ ٗاىنزشّٗٞخ

7 
 

اىششػ  سمِ اىَؾو  4

 ٗاىز٘ضٞؼ

االخزجبساد اىزؾشٝشٝخ 

 اىشف٘ٝخ ٗاىنزشّٗٞخ

اىششػ  سمِ اىسجت  4 8

 ٗاىز٘ضٞؼ

االخزجبساد اىزؾشٝشٝخ 

 اىشف٘ٝخ ٗاىنزشّٗٞخ

اىششػ  ثطالُ اىؼقذ  4 9

 ٗاىز٘ضٞؼ

االخزجبساد اىزؾشٝشٝخ 

 اىشف٘ٝخ ٗاىنزشّٗٞخ

اىؼق٘د ٍِ ؽٞش اىظؾخ   4 10

 ٗاىجطالُ
اىششػ 

 ٗاىز٘ضٞؼ

االخزجبساد اىزؾشٝشٝخ 

 اىشف٘ٝخ ٗاىنزشّٗٞخ

اىششػ  اصبس اىؼقذ  4 11

 ٗاىز٘ضٞؼ

االخزجبساد اىزؾشٝشٝخ 

 اىشف٘ٝخ ٗاىنزشّٗٞخ

اصش اىؼقذ ٍِ ؽٞش   4 12

 االشخبص
اىششػ 

 ٗاىز٘ضٞؼ

االخزجبساد  

اىزؾشٝشٝخ اىشف٘ٝخ 

 ٗاىنزشّٗٞخ

اىششػ  اصش اىؼقذ ٍِ ؽٞش اىَضَُ٘  4 13

 ٗاىز٘ضٞؼ

االخزجبساد اىزؾشٝشٝخ 

 اىشف٘ٝخ ٗاىنزشّٗٞخ

اىششػ  اّؾاله اىؼقذ  4 14

 ٗاىز٘ضٞؼ

االخزجبساد اىزؾشٝشٝخ 

 اىشف٘ٝخ ٗاىنزشّٗٞخ

اىششػ  االسادح اىَْفشدح  4 15

 ٗاىز٘ضٞؼ

االخزجبساد اىزؾشٝشٝخ 

 اىشف٘ٝخ ٗاىنزشّٗٞخ

1 
 

 اىفظو اىذساسٜ اىضبّٜ   4
 اىَسؤٗىٞخ اىزقظٞشٝخ

اىششػ 

 ٗاىز٘ضٞؼ

االخزجبساد اىزؾشٝشٝخ 

 اىشف٘ٝخ ٗاىنزشّٗٞخ

اىَسؤٗىٞخ ػِ االػَبه   4 2

 اىشخظٞخ
اىششػ 

 ٗاىز٘ضٞؼ

االخزجبساد اىزؾشٝشٝخ 

 اىشف٘ٝخ ٗاىنزشّٗٞخ

اىششػ  اىَسؤٗىٞخ ػِ ػَو اىغٞش   4 3

 ٗاىز٘ضٞؼ

االخزجبساد اىزؾشٝشٝخ 

 اىشف٘ٝخ ٗاىنزشّٗٞخ

اىششػ  اىَسؤٗىٞخ ػِ االشٞبء  4 4

 ٗاىز٘ضٞؼ

االخزجبساد اىزؾشٝشٝخ 

 اىشف٘ٝخ ٗاىنزشّٗٞخ



 

 

 5اىظفؾخ  
 

  
 

اىششػ  اىَسؤٗىٞخ ػِ اىؾٞ٘اُ  4 5

 ٗاىز٘ضٞؼ

االخزجبساد اىزؾشٝشٝخ 

 اىشف٘ٝخ ٗاىنزشّٗٞخ

اىششػ  اىنست دُٗ سجت  4 6

 ٗاىز٘ضٞؼ

االخزجبساد اىزؾشٝشٝخ 

 اىشف٘ٝخ ٗاىنزشّٗٞخ

ّض اىقبُّ٘ مَظذس ٍجبشش   4 7

 ىالىززاً
اىششػ 

 ٗاىز٘ضٞؼ

االخزجبساد اىزؾشٝشٝخ 

 اىشف٘ٝخ ٗاىنزشّٗٞخ

8 4   
 اؽنبً االىززاً

اىششػ 

 ٗاىز٘ضٞؼ

االخزجبساد اىزؾشٝشٝخ 

 اىشف٘ٝخ ٗاىنزشّٗٞخ

9 4   
 رْفٞز االىززاً

اىششػ 

 ٗاىز٘ضٞؼ

االخزجبساد اىزؾشٝشٝخ 

 اىشف٘ٝخ ٗاىنزشّٗٞخ

اىزْفٞز اىؼْٜٞ اىغجشٛ   4 10

ٗاىزْفٞز ثَقبثو ٗؽق اىضَبُ 

 اىؼبً 

اىششػ 

 ٗاىز٘ضٞؼ

االخزجبساد اىزؾشٝشٝخ 

 ٗاىنزشّٗٞخاىشف٘ٝخ 

اىششػ  اٗطبف االىززاً   4 11

 ٗاىز٘ضٞؼ

االخزجبساد اىزؾشٝشٝخ 

 اىشف٘ٝخ ٗاىنزشّٗٞخ

اىششػ  اّزقبه االىززاً   4 12

 ٗاىز٘ضٞؼ

االخزجبساد اىزؾشٝشٝخ 

 اىشف٘ٝخ ٗاىنزشّٗٞخ

اىششػ  اّقضبء االىززاً  4 13

 ٗاىز٘ضٞؼ

االخزجبساد اىزؾشٝشح 

 اىشف٘ٝخ ٗاىنزشّٗٞخ

اّقضبء االىززاً ثبى٘فبء ٗثَب   4 14

 ٝقبثو اى٘فبء ٗثذُٗ ٗفبء
اىششػ 

 ٗاىز٘ضٞؼ

االخزجبساد اىزؾشٝشٝخ 

 اىشف٘ٝخ ٗاىنزشّٗٞخ

اصجبد االىززاً ٍٗشاعؼخ   4 15

 ػبٍخ ىيَقشس
اىششػ 

 ٗاىز٘ضٞؼ

االخزجبساد اىزؾشٝشٝخ 

 اىشف٘ٝخ ٗاىنزشّٗٞخ
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المؤلف د. عبد  –نظرية االلتزام في القانون المدني كتاب  ـ اىنزت اىَقشسح اىَطي٘ثخ 1
 المجيد الحكيم، أ. عبد الباقي البكري. أ.م. دمحم طه البشير.

د. عبد المجيد الحكيم.  –كتاب القانون المدني واحكام االلتزام  (  اىَظبدس)ـ اىَشاعغ اىشئٞسٞخ 2
 أ. عبد الباقي البكري. أ.م. دمحم طه البشير.

اـ اىنزت ٗاىَشاعغ اىزٜ ٝ٘طٚ ثٖب                 

 ,....  (اىزقبسٝش , اىَغالد اىؼيَٞخ ) 
كتب القواعد العامة في القانون المدني مثل الوسيط للسنهوري، 
مصادر االلتزام عبد المجيد الحكيم، ونظرية االلتزام حسن علي 

 الذنون.

ٍ٘اقغ االّزشّٞذ , ة ـ اىَشاعغ االىنزشّٗٞخ

.... 
اهم المواقع الرسمية للفقه القانون المدني ومواقع نشر القرارات 

 القضائية .
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اىؼَو ػيٚ رطجٞـق ثـشاٍظ ٍْزخجـخ أصجزـذ فبػيٞزٖـب فـٜ رطـ٘ٝش اىَْـبٕظ اىذساسـٞخ ٍِ خاله اسزؼَبه اى٘سبئو  

 .اىقبُّ٘ اىَذّٜاىزقْٞخ اىؾذٝضخ ثبىزذسٝس ٗاىؼشع فَٞب ٝخض ٍ٘اضٞغ 
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 ًٕرج ٔطف انًمشسَ

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 ِؼخ ُِسبْ / وٍُخ اٌمبٔىْ خب انًؤسسح انتؼهيًيح .1

 اٌمسُ اٌؼبَ     / انًشكض ؼهًي انمسى ان .2

 َ  /  اٌّبٌُخ اٌؼبِخ  اسى / سيض انًمشس .3

 ِسبضشاد  أشكال انحضٕس انًتاحح .4

  سٕىٌ  انفظم / انسُح .5

 سبػخ 60 )انكهي(ػذد انساػاخ انذساسيح  .6

 77/7/7072 تاسيخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 

 اْذاف انًمشس -8
 
واالٌرادات العامة والتنظٌم المانونً لموازنة كالنفمات العامة ) العامة متعلمة بعلم المالٌةبٌان المفاهٌم ال -1

 الدولة وما ٌتعلك بالضرائب( وتوضٌحها للطالب. 

والمجتمع وفً االستمرار االلتصادي  لألفرادادران اهمٌة دور المالٌة العامة فً الحٌاة االلتصادٌة  -2
 بشكل عام.

تزاٌد النفمات العامة منها االسباب االلتصادٌة واالجتماعٌة والمالٌة واالدارٌة معرفة اسباب ظاهرة  -3
, وان النفمات العامة تترن اثاراً التصادٌة على الطلب الكلً واالنتاج وعلى واالسباب السٌاسٌة 

 االسعار وعلى توزٌع الدخل المومً. 

امكانٌاتها وثرواتها وبنٌتها االلتصادٌة الدول و تتنوع باختالفالمعرفة بان للدولة اٌرادات متنوعة  -4
 الى الثمن العام باإلضافةفمنها الضرائب والمروض العامة والرسوم واٌرادات الدومٌن 

التمٌٌز بٌن الضرٌبة والرسم , وكذلن ادران بأن الضرٌبة والرسم ال تفرض وال تعدل اال بمانون -5
 والثمن العام

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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خطٌر على االلتصاد ان التهرب من دفعها له انعكاس سلبً االدران بان اداء الضرٌبة واجب وطنً و -6
المومً وبالتالً ٌنعكس على الدولة وحٌاة االفراد والمجتمع. ومعرفة االسباب التً تدفع المكلف من 

 التهرب من دفع الضرٌبة والولوف على اهم المعالجات لتلن الظاهرة.

( لسنة 113خص لانون ضرٌبة الدخل رلم )االلمام بالمفاهٌم والمصطلحات المالٌة وخاصة فٌما ٌ -7
وتحدٌد الدخل الخاضع للضرٌبة. ونطاق سرٌان ضرٌبة الدخل, واجراءات التعرف على  1982

 دخل المكلف وطرق تمدٌر الدخل. 

توضٌح ضرٌبة العمار ومعرفة المانون الذي ٌنظم هذا النوع من الضرٌبة وهو لانون ضرٌبة العمار  -8
عرفة سعر الضرٌبة المفروضة على العمار واالعفاءات الممررة لهذا وم 1959( لسنة 162رلم )

 النوع من الضرٌبة. 

 التمٌٌز بٌن الضرائب المباشرة والضرائب غٌر المباشرة  -9

 ٔطشائك انتؼهيى ٔانتؼهى ٔانتمييى ًمشساخ انيخشج .11

 

  ْذاف انًؼشييح األ -أ

 ْ رفهُ اٌطبٌت أهُّخ دساسخ اٌّبٌُخ اٌؼبِخ ٌطٍجخ اٌمبٔى -2

ِغ اٌىلىف ػًٍ اٌزؼذَالد اٌزٍ  2987ٌسٕخ  221رفهُ لبٔىْ ضشَجخ اٌذخً اٌؼشالٍ رٌ اٌشلُ  -7

 طشأد ػٍُه

 .َفهُ اٌطبٌت أهُّخ اٌّىاصٔخ اٌؼبِخ ووُفُخ اػذادهب ووُفُخ اػزّبدهب وِٓ ثُ رٕفُزهب -1

اٌفسبد اٌّبٌٍ رفهُ واخجبد اٌسٍطبد اٌزٕفُزَخ واٌزششَؼُخ فٍ اٌشلبثخ ػًٍ رٕفُز اٌّىاصٔخ ٌٍسذ ِٓ  -4

 .واإلداسٌ

 . َسزىػت اٌطبٌت وُفُخ االسزفبدح ِّب دسسه فٍ اٌّبٌُخ واٌزششَغ اٌّبٌٍ فٍ زُبره اٌؼٍُّخ -5

 

  ًمشس.انخاطح تان يحانًٓاساتاألْذاف   -ب 

 َُّض اٌطبٌت ثُٓ اٌّبٌُخ اٌؼبِخ وّفهىَ وثُٓ اٌزششَغ اٌّبٌٍ  -2

 وثُٓ اٌسمىق األخشي َُّض اٌطبٌت ثُٓ زمىق اٌذوٌخ اٌّبٌُخ اٌضشَجُخ  -7

 َُّض اٌطبٌت ثُٓ وُفُخ اٌزؼبًِ ِغ اٌّمُُ و غُش اٌّمُُ ِٓ وخهخ إٌظش اٌضشَجُخ    -1

 .  2987ٌسٕخ  221أْ َشخص اٌطبٌت اٌثغشاد اٌّىخىدح فٍ لبٔىْ ضشَجخ اٌذخً اٌشلُ  -4

    

 طشائك انتؼهيى ٔانتؼهى   

  ّٕبلشخاٌطشَمخ  وطشَمخ اٌّسبضشح 

 ًاٌزمُٕخ اٌسذَثخ فٍ ػشض ِمبطغ فُذَىَخ رىضُسُخ  االسزؼبٔخ ثبٌىسبئ 

 ٕاسزشارُدُخ اٌؼصف اٌزه .ٍ 
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 طشائك انتمييى     

  ػًّ رمبسَش 

 اخشاء االخزجبساد اٌمصُشح 

  اٌّشبسوخ فٍ اٌّسبضشح وفزر ثبة إٌّبلشبد 

  ِزبثؼخ اٌجسىس ورمُّهب 

 ٍاالخزجبس إٌهبئ 

 

 األْذاف انٕجذاَيح ٔانميًيح  -ج

 . اٌّفبهُُ واٌّصطٍسبد اٌّبٌُخرسًٍُ وورشدُغ اٌطٍجخ ػًٍ اٌدبٔت اٌفىشٌ فٍ ِؼشفخ رسفُض  -2

  . اٌمىأُٓ اٌّزصٍخ ثؼٍُ اٌّبٌُخ اٌؼبِخ واالطالع ػٍُهبِؼشفخ اهُ  -7

 

 طشائك انتؼهيى ٔانتؼهى  

اٌّبدح اٌؼٍُّخ  وَزُ رٌه ػٓ طشَك اٌّسبضشاد إٌظشَخ وبٔذ اَ اٌىزشؤُخ ِغ فزر ثبة إٌّبلشخ ٌغشض اَصبي

ثشىً ِجسظ وواضر ِغ اٌزأوُذ ػًٍ ضشوسح ِشاخؼخ ِىزجخ اٌىٍُخ اٌزمٍُذَخ اَ االٌىزشؤُخ فُّب َخص ثسىس 

 اٌزخشج ٌٍطٍجخ ٌزمُّهب .

   

 طشائك انتمييى  

 اٌّسبضشاد إٌظشَخ واالٌىزشؤُخ 

 طشذ اسئٍخ واالسزّبع اًٌ االخىثخ 

 االشزشان فٍ وسش ػًّ لبٔىُٔخ ٌٍطٍجخ 

 

 انًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًتؼهمح تماتهيح انتٕظيف ٔانتطٕس انشخظي (.انتأْيهيح انؼايح ٔ انًٓاساخ -د 

   اْ َزّىٓ ِٓ اٌزؼٍُ رارُب 

  اْ َطىس اٌّهبساد اٌزمشَشَخ وَظهشهب 

  اْ َّزٍه خجشاد والؼُخ 
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 ثُٕخ اٌّمشس .22

 األسجىع
 

ِخشخبد  اٌسبػبد

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ

 طشَمخ اٌزمُُُ طشَمخ اٌزؼٍُُ أو اٌّىضىعاسُ اٌىزذح / 

انفظم انذساسي االٔل   7 2

 انتؼشيف تانًانيح انؼايح
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

طثيؼتٓا  -انُفماخ انؼايح  7 7

 ػُاطشْا ٔلٕاػذْا
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح طٕس انُفمح انؼايح  7 1
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح ظاْشج تضايذ انُفماخ انؼايح  7 4
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح اثاس انُفماخ انؼايح  7 5
 والكرتونية

 االيشاداخ انؼايح  7 6

ايشاداخ يًتهكاخ انذٔنح 

 )انذٔييٍ(

االختبارات الشفوية  والتوضيحالشرح 
 والكرتونية

7 
 

 انشسٕو  7

تؼشيفٓا ٔخظائظٓا 

ٔتًييضِ ػٍ غيشِ ٔطشق 

 تحظيهّ

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

 انمشع انؼاو   7 8

تؼشيفّ ٔخظائظّ ٔإَاع 

 انمشٔع انؼايح

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

 اس انمشع انؼاوطشق اطذ  7 9

 ٔطشق اَمضاء انمشع انؼاو
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انضشيثح تؼشيفٓا   7 20

ٔخظائظٓا ٔتًييضْا ػٍ 

االيشاداخ االخشٖ َٔطاق 

 سشيآَا

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

 تمسيًاخ انضشيثح  7 22

انضشائة ػهٗ االشخاص 

 ػهٗ االيٕالٔانضشائة 

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

انضشائة انٕاحذج   7 27

ٔانضشائة انًتؼذدج 

انضشائة انًثاششج ٔغيش 

 انًثاششج

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

انًشاكم انتي تٕاجّ انُظاو   7 21

 انضشيثي
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 نيةوالكرتو 

 انًٕاصَح انؼايح  2 24

تؼشيفٓا ٔطثيؼتٓا انمإََيح 
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية
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 ٔلٕاػذْا

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح يشاحم انًٕاصَح انؼايح  7 25
 والكرتونية

 انفظم انذساسي انثاَي   2 2

انتششيغ انضشيثي يي 

 انؼشاق

ح انضشائة ػهٗ انذخم طف

  انشخض انخاضغ نهضشيثح

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

تحذيذ انذخم انخاضغ   2 7

 نهضشيثح
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

تحذيذ انذخم انًؼفٗ يٍ   2 1

 انخضٕع نهضشيثح
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح ح انذخمَطاق سشياٌ ضشيث  2 4
 والكرتونية

اجشاءاخ انتؼشف ػهٗ دخم   2 5

 انًكهف
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح طشق تمذيش انذخم  2 6
 والكرتونية

وية االختبارات الشف الشرح والتوضيح تحذيذ انذخم انظايي  2 7
 والكرتونية

تُضيم انسًاحاخ ٔتؼييٍ   2 8

 يمذاس انضشيثح
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

جثايح انضشيثح ٔاالػتشاع   2 9

 ػهٗ تمذيش انضشيثح
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انجشائى ٔانؼمٕتاخ يي   2 20

 لإٌَ ضشيثح انذخم انؼشالي
االختبارات الشفوية  التوضيحالشرح و 

 والكرتونية

 ضشيثح انؼماس   2 22

 ياْيح ضشيثح انؼماس 

االػفاءاخ يٍ ضشيثح انؼماس 

ٔتمذيش ْزِ انضشيثح يغ 

 طشق انطؼٍ

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

 انضشائة ػهٗ ساط انًال  2 27

 ضشيثح انؼشطاخ
ية االختبارات الشفو  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

 انضشائة غيش انًثاششج   2 21

انضشائة ػهٗ االستٓالل 

ضشائة االَتاج ٔضشيثح 

 انًثيؼاخ

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انضشيثح انكًشكيح  2 24
 والكرتونية
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 انثُيح انتحتيح  .12

د. رائد ناجً احمد, علم المالٌة العامة والتشرٌع المالً فً  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ 2
 .)الكتاب المنهجً(2118, دار السنهوري, لبنان, 3طالعراق, 

  )اٌّصبدس(  ـ اٌّشاخغ اٌشئُسُخ 7

               ـ اٌىزت واٌّشاخغ اٌزٍ َىصً ثهب  ا

 ( اٌّدالد اٌؼٍُّخ , اٌزمبسَش ,.... ) 
د. طاهر الجنابً, علم المالٌة العامة والتشرٌع المالً  -1

 الضرٌبً, المكتبة المانونٌة, بغداد.
د. عادل فلٌح العلً, المالٌة العامة والتشرٌع المالً  -2

 .2117الضرٌبً, دار الحامد, 
الً, االفاق د. احمد الجبٌر, المالٌة العامة والتشرٌع الم -3

 .2111المشرلة للنشر والتوزٌع, عمان, 
د. عبد الباسط علً جاسم, العدالة الضرٌبٌة, المكتب  -4

 .2115الجامعً, االسكندرٌة, 
اضافة الى العدٌد من المصادر االخرى سواء كانت 

 رسائل ماجستٌر او اطارٌح الدكتوراه الجامعٌة او
 البحوث التً تتعلك بعلم المالٌة العامة. 

ة ـ اٌّشاخغ االٌىزشؤُخ, ِىالغ االٔزشُٔذ 

.... 
المتعلمة بالمالٌة العامة ولاعدة التشرٌعات اهم الموالع الرسمٌة 

 العرالٌة لالطالع على الموانٌن المتعلمة بالمالٌة العامة.

 

 خطح تطٕيش انًمشس انذساسي  .13

  

ِٓ خالي اسزؼّبي اٌىسبئً  ٌّٕـبهح اٌذساسـُخطجُـك ثـشاِح ِٕزخجـخ أثجزـذ فبػٍُزهـب فـٍ رطـىَش ااٌؼًّ ػًٍ ر

 . اٌّبٌُخ اٌؼبِخاٌزمُٕخ اٌسذَثخ ثبٌزذسَس واٌؼشض فُّب َخص ِىاضُغ 

 
 

بارات الشفوية االخت الشرح والتوضيح انضشائة ػهٗ انتذأل  2 25
 والكرتونية
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 ًىرج وصف انًقشسَ

 

 وصف انًقشس

 

 

 عبِؼخ ٍِسبْ / وٍٍخ اٌمبٔىْ  انًؤسست انتعهيًيت .1

 اٌمسُ اٌؼبَ     / انًشكض عهًي انقسى ان .2

 د َ  /  إٌّظّبد اٌذوٌٍخ  اسى / سيض انًقشس .3

 ِؾبضشاد  أشكال انحضىس انًتاحت .4

  سٕىي  انفصم / انسُت .5

 سبػخ 03 )انكهي(عذد انساعاث انذساسيت  .6

 77/7/7372 تاسيخ إعذاد هزا انىصف  .7

 

 اهذاف انًقشس -8
 
 .منظمات الدولٌةلالتعرٌف با -1

 المواعد الدولٌة.تمٌٌز لواعد المانون الدولً العام عن غٌره من  -2

 .تسمٌة المنظمات الدولٌة  -0
 منظمات الدولٌة.بٌان طبٌعة ال -4

 . إنشاء المنظماتعرٌف بمصادر الت -5

 المنظمات فً الحفاظ على السلم واألمن الدولٌٌن.ٌان دور ب -6

 التطور التارٌخً للتنظٌم الدولً فً العالم. تأصٌل -7

 لتسوٌة المنازعات الدولٌة  بٌان الطرق السٌاسٌة -8

 .بٌان التنظٌم اإلللٌمً وأهمٌة فً عملٌة السالم والتعاون الدولً  -9

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.



  

 2انصفحت  
 

  

 وطشائق انتعهيى وانتعهى وانتقييى ًقشساث انيخشج .11

 

  هذاف انًعشييت األ -أ

 وأهذاف إٌّظّبد اٌذوٌٍخ.اٌزؼشٌف ثّجبدئ -2أ

 ثٍبْ ِظبدس االطٍٍخ واٌّسبػذح ٌٍمبٔىْ اٌذوًٌ اٌؼبَ  -7أ

 اٌسجت اٌشئٍسً ِٓ إٔشبء إٌّظّبد اٌذوٌٍخ. -0أ

 ه األُِ اٌّزؾذح وعبِؼخ اٌذوي اٌؼشثٍخ.ٌاٌزؼشٌف ثّٕظّخ ػظجخ األُِ ووز -4أ

 ٌّٕبصػبد اٌذوٌٍخ ثبٌطشق اٌسٍٍّخ ػٓ طشٌك إٌّظّبد اٌذوٌٍخ.رسىٌخ اثٍبْ اٌٍخ وطشق  -5أ

 دوس ِغٍس األِٓ اٌذوًٌ فً ػٍٍّخ اٌسالَ اٌذوًٌ.-6أ

 

  ًقشس.انخاصت بان يتانًهاساتاألهذاف   -ب 

 رّىٍٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ اٌهٍئبد وإٌّظّبد اٌذوٌٍخ اٌزً رؼًّ  داخً اٌذوٌخ. – 2ة

 لٍبَ اٌطٍجخ ثضشوسح ٔشش صمبفخ اٌسٍُ واالِٓ ثٍٓ افشاد اٌّغزّغ وهىِب ٌسؼى اٌٍه اٌّغزّغ  – 7ة

 اٌذوًٌ ورغٕت اٌؾشوة .         

 اٌخبطخ ثبٌّٕظّبد اٌذوٌٍخ.اٌذوٌٍخ  ػٍى رىضٍؼ ورفسٍش ٔظىص اٌّىاصٍك رؾفٍض اٌطبٌت – 0ة

    

 طشائق انتعهيى وانتعهى   

  ِؾبضشاد ٔظشٌخ 

  رطجٍك اٌؼًٍّ فً اٌّؾىّخ االفزشاضٍخ 

  ُاٌّسبئً فً اٌزٕظٍُ االسزؼبٔخ ثبٌىسبئً اٌزمٍٕخ اٌؾذٌضخ فً ػشع ِمبطغ فٍذٌىٌخ رىضٍؾٍخ اله

 اٌذوًٌ 

 

  

 طشائق انتقييى     

  ػًّ رمبسٌش ِفبعئخ 

  اٌّشبسوخ فً اٌّؾبضشح وفزؼ ثبة إٌّبلشبد 

  ِزبثؼخ اٌجؾىس ورمٍّهب 



  

 3انصفحت  
 

  

 

 

 

 األهذاف انىجذاَيت وانقيًيت  -ج

 . شفخ اٌزٕظٍُ اٌذوًٌرؾفٍض ورشغٍغ اٌطٍجخ ػٍى اٌغبٔت اٌفىشي فً ِؼ -2ط

 ِؼشفخ اهُ إٌّظّبد اٌذوٌٍخ واٌٍخ ػٍّهب . -7ط

ِٓ لجً إٌّظّبد  ِؼشفخ ِجذا سٍبدح اٌذوي وػذَ اٌزغبوص ػٍٍهب وػذَ اٌزذخً فً شؤؤهب اٌذاخٍٍخ -0ط

  اٌذوٌٍخ

  

    

 طشائق انتعهيى وانتعهى  

وٌزُ رٌه ػٓ طشٌك اٌّؾبضشاد إٌظشٌخ وبٔذ اَ اٌىزشؤٍخ ِغ فزؼ ثبة إٌّبلشخ ٌغشع اٌظبي اٌّبدح اٌؼٍٍّخ 

ثشىً ِجسظ وواضؼ ِغ اٌزأوٍذ ػٍى ضشوسح ِشاعؼخ ِىزجخ اٌىٍٍخ اٌزمٍٍذٌخ اَ االٌىزشؤٍخ فٍّب ٌخض ثؾىس 

 اٌزخشط ٌٍطٍجخ ٌزمٍّهب .

   

 طشائق انتقييى  

 اٌّؾبضشاد إٌظشٌخ واالٌىزشؤٍخ 

 طشػ اسئٍخ واالسزّبع اٌى االعىثخ 

 االشزشان فً وسش ػًّ لبٔىٍٔخ ٌٍطٍجخ 

 

 

 انًُقىنت ) انًهاساث األخشي انًتعهقت بقابهيت انتىظيف وانتطىس انشخصي (.انتأهيهيت انعايت و انًهاساث -د 

 

اٌّغزّغ اٌذوًٌ واهُ ِب ٌظدذس ِدٓ إٌّظّدبد اٌذوٌٍدخ وااللٍٍٍّدخ ِدٓ شؤوْ ؽش اٌطٍجخ ػٍى االطالع وِزبثؼخ 

 لشاساد ورىطٍبد وٌؼً اثشصهب ِٕظّخ االُِ اٌّزؾذح وىٔهب ِٕظّخ ػبٌٍّخ رهزُ ثشؤوْ اٌّغزّغ اٌذوٌخ ثشِزه.

 



  

 4انصفحت  
 

  

 ثٍٕخ اٌّمشس .22

 األسجىع
 

ِخشعبد  اٌسبػبد

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ

 طشٌمخ اٌزمٍٍُ طشٌمخ اٌزؼٍٍُ اسُ اٌىؽذح / أو اٌّىضىع

 انفصم انذساسي االول  2 2

 َشأة انتُظيى انذوني
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انتطىس انتاسيخي نهتُظيى   2 7

 انذوني
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انًصادس االساسيت نقاَىٌ   2 0

 انًُظًاث
الشفوية االختبارات  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انُظشيت انعايت نهًُظًاث   2 4

 انذونيت
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح اَىاع انًُظًاث انذونيت  2 5
 والكرتونية

انشخصيت انقاَىَيت   2 6

 نهًُظًاث انذونيت
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

7 

 
انًسؤونيت انقاَىَيت   2

 نهًُظًاث انذونيت
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انعضىيت يي انًُظًاث   2 8

 انذونيت
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح اجهضة انًُظًاث انذونيت  2 9
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح سهطاث انًُظًاث انذونيت  2 23
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انًىظف انىني  2 22
 والكرتونية

حصاَاث وايتياصاث   2 27

 انًُظًاث انذونيت
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح تًىيم انًُظًاث انذونيت  2 20
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح يشاداث انًُظًتا  1 24
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح َفقاث انًُظًت انذونيت  2 25
 والكرتونية

 

 
   

 
  



  

 5انصفحت  
 

  

2 

 

 انفصم انذساسي انثاَي 1

 يبذأ انعانًيت يي انتُظيى

 

االختبارات الشفوية  والتوضيحالشرح 
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح عصبت األو  1 7
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح َشأة األيى انًتحذة  1 0
 والكرتونية

اهذاف األيى انًتحذة   1 4

 ويبادئها
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انعضىيت يي األيى انًتحذة  1 5
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح اجهضة األيى انًتحذة  1 6
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انجًعيت انعايت  1 7
 والكرتونية

الشفوية االختبارات  الشرح والتوضيح يجهس األيٍ  1 8
 والكرتونية

9 1   

يجهس انىصايا واالقتصادي 

 واالجتًاعي

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

انعالقت بيٍ األيى انًتحذة   1 23

 وانًُظًاث االقهيًيت
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

الشفوية  االختبارات الشرح والتوضيح جايعت انذول انعشبيت  1 22
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح نعضىيت يي انجايعتا  1 27
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح اهذاف ويبادئ انجايعت  1 20
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح حهف شًال االطهسي  1 24
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح االيشيكيتيُظًت انذول   1 25
 والكرتونية

 

 

 

 

 



  

 6انصفحت  
 

  

 انبُيت انتحتيت  .12

 د. هادي نعمة المالكًالمؤلف  –منظمات الدولٌةكتاب ال ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ 2

 د. هادي نعمة المؤلف  – منظمات الدولٌةكتاب ال )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئٍسٍخ 7

               ـ اٌىزت واٌّشاعغ اٌزً ٌىطى ثهب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼٍٍّخ , اٌزمبسٌش ,.... ) 
كل ما ٌصدر من المنظمات العالمٌة واالللٌمٌة من لرارات 

 .المانون الدولً  بالشأنوتوصٌات تهتم 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزشؤٍخ, ِىالغ االٔزشٍٔذ 

.... 
ٌة واالللٌمٌة وكذلن كل ما اهم الموالع الرسمٌة للمنظمات الدول

 من اخبار وتمارٌر مهمة . ٌهم الشأن الدولً

 

 خطت تطىيش انًقشس انذساسي  .13

  

 

ِٓ خالي اسزؼّبي اٌىسبئً  طجٍـك ثـشاِظ ِٕزخجـخ أصجزـذ فبػٍٍزهـب فـً رطـىٌش إٌّـبهظ اٌذساسـٍخاٌؼًّ ػٍى ر

 .وإٌّظّبد اٌذوٌٍخاٌزمٍٕخ اٌؾذٌضخ ثبٌزذسٌس واٌؼشع فٍّب ٌخض ِىاضٍغ اٌمبٔىْ اٌذوًٌ 

 
 

 



 

 

 1اٌظفسخ  
 

  
 

 ّٔٛرج ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.

 

 

 و١ٍخ اٌمبْٔٛ / خبِؼخ ١ِسبْ  اٌّإسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 خبصاٌمسُ اٌ    اٌّشوض/ اٌمسُ اٌؼٍّٟ   .2

 َ  ع / اٌّٛخض فٟ اٌؼمٛد اٌّسّبح  سِض اٌّمشس/ اسُ  .3

 ِسبضشاد  أشىبي اٌسضٛس اٌّزبزخ .4

 سٕٛٞ   اٌسٕخ/ اٌفظً  .5

 سبػخ 99 (اٌىٍٟ)ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .6

 27/7/2921 ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 
 ا٘ذاف اٌّمشس -8
 

 ٌٍّٛخض فٟ اٌؼمٛد اٌّسّبحبالمبادئ العامة التعرٌف  -1

 .بٌان ماهٌة عقد البٌع  -2

 .موقف القضاء العراقً من بٌع العقار    -3
 رؼش٠ف ثؼمذ اٌج١غ ٚخظبئظٗ -4

 التعرٌف بالبٌوع وانواعها وخصائصها . -5

  ضمان التعرض والعٌوب الخفٌة المصاحبة للمبٌع -6

 االٌجار  -7

 الخاصة بعقد االٌجاراالحكام القضائٌة بٌان  -8

 .المبادئ العامة الخاصة بعقد االٌجارالتعرٌف ب  -9



 

 

 2اٌظفسخ  
 

  
 

 

 

   األهداف المعرفية -أ

 .اٌزؼش٠ف ثمبْٔٛ اٌؼمٛد اٌّسّبح -1أ

 .  ضّبٔبد ٚطسخ اٌزمبضٟ -2أ

 اٌطشق اٌمب١ٔٛٔخ ٌظسخ اٌج١غ-3أ

 اٌزؼش٠ف ثبٌج١غ غ١ش اٌدبئض – 4أ

 اٌج١غ خبسج دائشح اٌزسد١ً اٌؼمبسٞ – 6أ

 اٌّزشرجخ ػٍٝ ػمذ اٌج١غ اٌؼمبسٞ  اٌمب١ٔٛٔخاالثبس – 7أ

 اال٠دبس  ٚاسوبٔٗ – 8أ

 

 

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 رمس١ُ  اٌّٛخض فٟ اٌؼمٛد -1ة

 رط٠ٛش لبث١ٍبد اٌطٍجخ فٟ اٌّؼبِالد اٌّذ١ٔخ – 2ة

 اٌز١١ّض ث١ٓ أٔٛاع اٌمٛا١ٔٓ اٌخبطخ ثبٌج١غ ٚاال٠دبس – 3ة

 

  التعليم والتعلمطرائق  

 .طش٠مخ اٌّسبضشح ●

 . رطج١ك اٌؼٍّٟ فٟ اٌّسىّخ االفزشاض١خ ●

 .طش٠مخ إٌّبلشخ ●

   

 طرائق التقييم  

 االخزجبساد اٌمظ١شح ●

 اٌّشبسوخ فٟ اٌّسبضشح ٚفزر ثبة إٌّبلشبد  ●

 .االخزجبس اٌّمبٌٟ غ١ش اٌّسذد ●



 

 

 3اٌظفسخ  
 

  
 

 

 األهداف الىجدانية والقيمية  -ج

 

 االخشائ١خاٌفُٙ إٌظشٞ ٌٍمٛا١ٔٓ -1ج

 اٌزس١ًٍ االٟٔ ٌمٛاػذ ئخشاءاد اٌزمبضٟ- 2ج

 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌٍمٛاػذ االخشائ١خ  -3ج

   

 طرائق التعليم والتعلم  

 

٠ٚزُ رٌه ػٓ طش٠ك اٌّسبضشاد إٌظش٠خ وبٔذ اَ اٌىزش١ٔٚخ ِغ فزر ثبة إٌّبلشخ ٌغشع ا٠ظبي اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ 

ثشىً ِجسظ ٚٚاضر ِغ اٌزأو١ذ ػٍٝ ضشٚسح ِشاخؼخ ِىزجخ اٌى١ٍخ اٌزم١ٍذ٠خ اَ االٌىزش١ٔٚخ ف١ّب ٠خض ثسٛس 

 .اٌزخشج ٌٍطٍجخ ٌزم١ّٙب 

 

 طرائق التقييم   

 ٚاالٌىزش١ٔٚخ اٌّسبضشاد إٌظش٠خ ●

 طشذ اسئٍخ ٚاالسزّبع اٌٝ االخٛثخ ●

 االشزشان فٟ ٚسش ػًّ لب١ٔٛٔخ ٌٍطٍجخ ●

 

 (.اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ ) اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ  -د 

 

 أْ ٠زّىٓ ِٓ اٌزؼٍُ اٌمبٟٔٛٔ رار١ب-1

 ٠ٚظٙش٘بأْ ٠طٛس اٌّٙبساد اٌزمش٠ش٠خ - 2

 أْ ٠ّزٍه خجشح ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ- 3

 أْ ٠ىْٛ لبدسا ػٍٝ رطج١ك اٌّٛضٛػبد فٟ اٌّسبوُ- 4

 

 

 



 

 

 4اٌظفسخ  
 

  
 

 بنية المقرر .01

 األسجٛع
 

ِخشخبد  اٌسبػبد

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ أٚ اٌّٛضٛع/ اسُ اٌٛزذح 

اٌفظً اٌذساسٟ االٚي   3 1

رؼش٠ف ثؼمذ اٌج١غ 

 ٚخظبئظٗ
 

اٌششذ 

 ٚاٌزٛض١ر

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

االسزشٙبد ثبٌٛلبئغ ٚاالزىبَ   3 2

 اٌمضبئ١خ
اٌششذ 

 ٚاٌزٛض١ر

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌششذ  ر١١ّض ػمذ اٌج١غ ػٓ غ١شٖ  3 3

 ٚاٌزٛض١ر

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌششذ  اسوبْ ػمذ اٌج١غ   3 4

 ٚاٌزٛض١ر

اٌشف٠ٛخ االخزجبساد 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌششذ  اٌزشاضٟ  3 5

 ٚاٌزٛض١ر

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌششذ  سالِخ اٌشضب ِٓ اٌؼ١ٛة  3 6

 ٚاٌزٛض١ر

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

7 
 

اٌششذ  خ١بس اٌشؤ٠خ ِٚسمطبرٗ   3

 ٚاٌزٛض١ر

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌششذ  طٛس اٌشضب ٚاٚطبفٗ  3 8

 ٚاٌزٛض١ر

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌششذ  اٌٛػذ ثبٌج١غ  3 9

 ٚاٌزٛض١ر

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌج١غ ثششط اٌخ١بس   3 10

 ِٚسمطبد اٌششط
اٌششذ 

 ٚاٌزٛض١ر

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌج١غ ثششط اٌزدشثخ ٚاٌج١غ   3 11

 ٚاٌؼشثْٛ  ثششط اٌّزاق
اٌششذ 

 ٚاٌزٛض١ر

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌششذ  اٌثّٓ -ِسً ػمذ اٌج١غ   3 12

 ٚاٌزٛض١ر

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

ازىبَ ػمذ اٌج١غ ٚٔمً ٍِى١خ   3 13

 اٌؼمبس
اٌششذ 

 ٚاٌزٛض١ر

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

رس١ٍُ اٌّج١غ صِبٔٗ ِٚىبٔٗ   3 14

 ٍِٚسمبد اٌّج١غ
 

اٌششذ 

 ٚاٌزٛض١ر

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

ضّبْ اٌزؼشع ٚاالسزسمبق   3 15

 ٚاٌؼ١ٛة اٌخف١خ 
اٌششذ 

 ٚاٌزٛض١ر

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

 اٌفظً اٌذساسٟ اٌثبٟٔ   3 1
زك اٌّشزشٞ فٟ زجس 

  اٌّج١غ

اٌششذ 

 ٚاٌزٛض١ر

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌششذ   رس١ٍُ اٌّج١غ ٚث١غ اال١ٌٚبء  3 2

 ٚاٌزٛض١ر

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌششذ  اٌّمب٠ضخ ٚازىبِٙب  3 3

 ٚاٌزٛض١ر

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ
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اٌششذ  ث١غ ٍِه اٌغ١ش   3 4

 ٚاٌزٛض١ر

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌششذ  ػمذ اال٠دبس ٚا١ّ٘زٗ   3 5

 ٚاٌزٛض١ر

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

خظبئض ػمذ اال٠دبس   3 6

 ٚاٌزؼش٠ف ثٗ
اٌششذ 

 ٚاٌزٛض١ر

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌششذ  اٌزٕظ١ُ اٌمبٟٔٛٔ ٌؼمذ اال٠دبس   3 7

 ٚاٌزٛض١ر

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌششذ  اسوبْ ػمذ اال٠دبس  3 8

 ٚاٌزٛض١ر

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌششذ  اال١ٍ٘خ فٟ ػمذ اال٠دبس  3 9

 ٚاٌزٛض١ر

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌششذ  ِٓ ٌٗ زك اال٠دبس  3 10

 ٚاٌزٛض١ر

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌششذ  اٌم١ٛد اٌٛاسدح ػٍٝ اٌزشاضٟ  3 11

 ٚاٌزٛض١ر

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌششذ  اٌّسً فٟ ػمذ اال٠دبس  3 12

 ٚاٌزٛض١ر

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌششذ  سش٠بْ لبْٔٛ ا٠دبس اٌؼمبس   3 13

 ٚاٌزٛض١ر

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌششذ  اٌؼمبساد اٌّسزثٕبح   3 14

 ٚاٌزٛض١ر

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ

اٌششذ  األخشح   3 15

 ٚاٌزٛض١ر

االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 ٚاٌىزش١ٔٚخ
 

 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  .11

طه المال  –الدكتور صاحب الفتالوي  –الدكتور سعٌد مبارك  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
 حوٌش / الموجز فً العقود 

 العقود المسماة فً البٌع واالٌجار  –الدكتور علً العبٌدي  (  اٌّظبدس)ـ اٌّشاخغ اٌشئ١س١خ 2

اـ اٌىزت ٚاٌّشاخغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ,....  (اٌزمبس٠ش , اٌّدالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 
 المعدل 1198قرار مجلس قٌادة الثورة المنحل -1
 رسالة الماجستٌر للتعهد بنقل الملكٌة – 2
 القانون المدنً العراقً النافذ  – 3
 قانون اٌجار العقار النافذ وتعدٌالته– 4

لقاعدة التشرٌعات العراقٌة والمحاكم اهم المواقع الرسمٌة  ِٛالغ االٔزش١ٔذ, ة ـ اٌّشاخغ االٌىزش١ٔٚخ
 . العراقٌة ووزارة العدل ومجلس القضاء االعلى

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساسٟ  .12

ِٓ خالي اسزؼّبي اٌٛسبئً  اٌذساس١خ إٌّب٘حاٌؼًّ ػٍٝ رطج١ـك ثـشاِح ِٕزخجـخ أثجزـذ فبػ١ٍزٙـب فـٟ رطـ٠ٛش  

 . لبْٔٛ اٌّشافؼبد اٌّذ١ٔخ ٚاإلثجبد ٚاٌّسبِبحاٌزم١ٕخ اٌسذ٠ثخ ثبٌزذس٠س ٚاٌؼشع ف١ّب ٠خض ِٛاض١غ 
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 1انصفذخ  
 

  
 

 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 ٔصف انًمشس

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها بٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتض

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 .البرنامج.

 

 كهٛخ انمبٌَٕ / جبيؼخ يٛضبٌ  انًإصضخ انزؼهًٛٛخ .1

 خبصانمضى ان    انًشكز/ انمضى انؼهًٙ   .2

 د/  ربسٚخ انمبٌَٕ  سيز انًمشس/ اصى  .3

 يذبضشاد  أشكبل انذضٕس انًزبدخ .4

 صُٕ٘   انضُخ/ انفصم  .5

 صبػخ 66 (انكهٙ)ػذد انضبػبد انذساصٛخ  .6

 27/7/2621 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕصف  .7

 اْذاف انًمشس -8

 فروع القانون  كأحدتارٌخ القانون بالتعرٌف  -1

 وكٌفٌة نشوء االنظمة القانونٌة -2

  بٌان جذور وتطور المفاهٌم واالفكار القانونٌة -3

 رشصٛخ فكشح رطٕس انُصٕص انمبََٕٛخ فٙ رُْٛخ انطبنت يٍ خالل رٕضٛخ كٛفٛخ رطٕسْب -4
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

 

 األْذاف انًؼشفٛخ   -أ

 ػٍ انُظى انمبََٕٛخ انضبثمخ انزٙ اصزمذ انزششٚؼبد انُبفزح ادكبيٓب يُٓب.اعطاء الطالب فكرة  -1

االجبثخ ػٍ رضبؤالد انطهجخ ػٍ يذٖ فبئذح انمبٌَٕ ثبػزجبسِ اداح نزُظٛى انًجزًؼبد انجششٚخ يٍ خالل  -2

 ػشض رجبسة انًجزًؼبد انمذًٚخ فٙ يجبل انمبٌَٕ.

 انطبنت نًذخ ػٍ ثذاٚخ انًفبْٛى انمبََٕٛخ ٔيذبٔنخ سثطٓب ثبنُظى انمبََٕٛخ انُبفزح.اػطبء  -3

 ػهٗ انزششٚؼبد  فٙ انؼشاق . رأثٛشِثٛبٌ دٔس انُظبو انمبََٕٙ نذٖ انشٔيبٌ ٔكٛفٛخ  -4

 افٓبو انطبنت يصبدس انمبٌَٕ ػهٗ اخزالف انُظى انمبََٕٛخ . -5

 

 . األْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنًمشس  -ة 

 خهك يهكخ انزضبؤل نذٖ انطبنت ػٍ اصش انًفبْٛى انمبََٕٛخ. -1

 اػطبء انطبنت ايكبَٛخ انشثظ ثٍٛ َشٕء انفكشح ٔيب ْٙ ػهّٛ االٌ. -2

 نفذ رٍْ انطبنت ػهٗ انذذٔد انفبصهخ ثٍٛ االَظًخ انمبََٕٛخ ٔكٛفٛخ يؼشفخ ثب٘ َظبو لبََٕٙ ربثشد ثّ. -3

 ٍ.رؼهٛى انطبنت كٛفٛخ رصُٛف انًؼهٕيبد رذذ ػُبٔٚ -4

 رؼهٛى انطبنت كٛفٛخ رشرٛت االفكبس فٙ صٕسح ػشض لبََٕٙ يٕجز ٔٔاضخ. -5

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى   

 .االنمبئٛخ طشٚمخ انًذبضشح ●

 . طشٚمخ طشح االصئهخ ●

 .طشٚمخ انًُبلشخ ●

 

  

 طشائك انزمٛٛى     

 االخزجبساد انمصٛشح ●

 انًشبسكخ فٙ انًذبضشح ٔفزخ ثبة انًُبلشبد  ●

 .غٛش انًذذد االخزجبس انًمبنٙ ●
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 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى  

ٔٚزى رنك ػٍ طشٚك انًذبضشاد انُظشٚخ كبَذ او انكزشَٔٛخ يغ فزخ ثبة انًُبلشخ نغشض اٚصبل انًبدح انؼهًٛخ 

 .ٔٔاضخ يغ انزأكٛذ ثشكم يجضظ 

 

 (.انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ ) انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ  -د 

اثُبء طشح االفكبس نالصزفبدح يُٓب الدمب اثُبء رشافؼّ ايبو انمضبء محاولة خلق الثقة بالنفس لدى الطالب  -1

 أٔ اثُبء انًُبلشبد انمبََٕٛخ.

 علمً منطقً.  بأسلوبمحاولة افهام الطالب كٌفٌة اثبات االفكار التً ٌتبناها  -2

 

 ثُٛخ انًمشس .16

 األصجٕع
 

يخشجبد  انضبػبد

انزؼهى 

 انًطهٕثخ

 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى أٔ انًٕضٕع/ اصى انٕدذح 

ثزبسٚخ انمبٌَٕ زؼشٚف ان  2 1

ٔػاللزّ ثؼهى انمبٌَٕ 

 ٔاًْٛزّ نطبنت انمبٌَٕ
 

انششح 

 ٔانزٕضٛخ

االخزجبساد انشفٕٚخ 

 ٔانكزشَٔٛخ

ٔانًجزًؼبد  انمبٌََٕشٕء   2 2

  انجششٚخ االٔنٗ
انششح 

 ٔانزٕضٛخ

االخزجبساد انشفٕٚخ 

 ٔانكزشَٔٛخ

انششح  انُظبو انمبََٕٙ انجذائٙ  2 3

 ٔانزٕضٛخ

االخزجبساد انشفٕٚخ 

 ٔانكزشَٔٛخ

انششح  رطٕس انمبٌَٕ ٔٔصبئهّ  2 4

 ٔانزٕضٛخ

االخزجبساد انشفٕٚخ 

 ٔانكزشَٔٛخ

رطٕس  فٙاثش انذٛهخ انمبََٕٛخ   2 5

 انُظى انمبََٕٛخ انذبنٛخ
انششح 

 ٔانزٕضٛخ

االخزجبساد انشفٕٚخ 

 ٔانكزشَٔٛخ

اثش يجبدئ انؼذانخ فٙ رطٕس   2 6

 انمبٌَٕ
انششح 

 ٔانزٕضٛخ

االخزجبساد انشفٕٚخ 

 ٔانكزشَٔٛخ

انششح   انُظبو انمبََٕٙ انشٔيبَٙ  2 7

 ٔانزٕضٛخ

االخزجبساد انشفٕٚخ 

 ٔانكزشَٔٛخ

انششح  انشٔيبَٙ يصبدس انمبٌَٕ  2 8

 ٔانزٕضٛخ

االخزجبساد انشفٕٚخ 

 ٔانكزشَٔٛخ

االخزجبساد انشفٕٚخ انششح االصبس انز٘ رمٕو ػهّٛ   2 9
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 ٔانكزشَٔٛخ ٔانزٕضٛخ االصشح نذٖ انشٔيبٌ

انششح  انضهطخ االثٕٚخ نذٖ انشٔيبٌ  2 10

 ٔانزٕضٛخ

االخزجبساد انشفٕٚخ 

 ٔانكزشَٔٛخ

انششح  انشٔيبٌانًٕد انًذَٙ نذٖ   2 11

 ٔانزٕضٛخ

االخزجبساد انشفٕٚخ 

 ٔانكزشَٔٛخ

انششح  انٕصبٚخ ٔانمٕايخ  2 12

 ٔانزٕضٛخ

االخزجبساد انشفٕٚخ 

 ٔانكزشَٔٛخ

انششح  االشٛبء ٔااليٕال  2 13

 ٔانزٕضٛخ

االخزجبساد انشفٕٚخ 

 ٔانكزشَٔٛخ

انششح  انًهكٛخ  2 14

 ٔانزٕضٛخ

االخزجبساد انشفٕٚخ 

 ٔانكزشَٔٛخ

انششح  طشق دًبٚخ انًهكٛخ  2 15

 ٔانزٕضٛخ

االخزجبساد انشفٕٚخ 

 ٔانكزشَٔٛخ

انذمٕق انؼُٛٛخ /دمٕق   2 1

 االسرفبق
انششح 

 ٔانزٕضٛخ

االخزجبساد انشفٕٚخ 

 ٔانكزشَٔٛخ

يفٕٓو َظشٚخ االنززاو نذٖ   2 2

 انشٔيبٌ
انششح 

 ٔانزٕضٛخ

االخزجبساد انشفٕٚخ 

 ٔانكزشَٔٛخ

انششح  انشٔيبٌيفٕٓو انؼمذ نذٖ   2 3

 ٔانزٕضٛخ

االخزجبساد انشفٕٚخ 

 ٔانكزشَٔٛخ

ربسٚخ انمبٌَٕ ثؼذ انفزخ   2 4

 االصاليٙ
انششح 

 ٔانزٕضٛخ

االخزجبساد انشفٕٚخ 

 ٔانكزشَٔٛخ

انششح  انزؼشٚف ثششٚؼخ دًٕساثٙ  2 5

 ٔانزٕضٛخ

االخزجبساد انشفٕٚخ 

 ٔانكزشَٔٛخ

انششح  يصبدس ششٚؼخ دًٕساثٙ  2 6

 ٔانزٕضٛخ

االخزجبساد انشفٕٚخ 

 ٔانكزشَٔٛخ

انُظبو االداس٘ فٙ ششٚؼخ   2 7

 دًٕساثٙ
انششح 

 ٔانزٕضٛخ

االخزجبساد انشفٕٚخ 

 ٔانكزشَٔٛخ

انُظبو انًبنٙ فٙ ششٚؼخ   2 8

 دًٕساثٙ
انششح 

 ٔانزٕضٛخ

االخزجبساد انشفٕٚخ 

 ٔانكزشَٔٛخ

انُظبو انؼمبثٙ فٙ ششٚؼخ   2 9

 دًٕساثٙ
انششح 

 ٔانزٕضٛخ

االخزجبساد انشفٕٚخ 

 ٔانكزشَٔٛخ

انُظبو انمضبئٙ فٙ ششٚؼخ   2 10

 دًٕساثٙ
انششح 

 ٔانزٕضٛخ

االخزجبساد انشفٕٚخ 

 ٔانكزشَٔٛخ

َظبو انزٔاج فٙ ششٚؼخ   2 11

 دًٕساثٙ
انششح 

 ٔانزٕضٛخ

االخزجبساد انشفٕٚخ 

 ٔانكزشَٔٛخ

َظبو االسس فٙ ششٚؼخ   2 12

 دًٕساثٙ
انششح 

 ٔانزٕضٛخ

انشفٕٚخ االخزجبساد 

 ٔانكزشَٔٛخ

انششح  انًهكٛخ فٙ ششٚؼخ دًٕساثٙ  2 13

 ٔانزٕضٛخ

االخزجبساد انشفٕٚخ 

 ٔانكزشَٔٛخ

انششح  انؼمذ فٙ ششٚؼخ دًٕساثٙ  2 14

 ٔانزٕضٛخ

االخزجبساد انشفٕٚخ 

 ٔانكزشَٔٛخ

االنززايبد فٙ ششٚؼخ   2 15

 دًٕساثٙ
انششح 

 ٔانزٕضٛخ

االخزجبساد انشفٕٚخ 

 ٔانكزشَٔٛخ
 

 

 



 

 

 5انصفذخ  
 

  
 

 

 

 

 

 انجُٛخ انزذزٛخ  .11

 . تارٌخ القانون  –آدم وهٌب النداوي د. ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
 شرٌعة حمورابً –شعٌب احمد الحمدانً 

 . تارٌخ القانون  –آدم وهٌب النداوي د. (  انًصبدس)ـ انًشاجغ انشئٛضٛخ 2
 شرٌعة حمورابً –شعٌب احمد الحمدانً 

                 ثٓباـ انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚصٗ 
 ,....  (انزمبسٚش , انًجالد انؼهًٛخ ) 

 
 تارٌخ القانون - عباس زبون العبوديد. 
 
 

يٕالغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ

.... 

 

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساصٙ  .12

 . اطالع الطالب على اهم المخطوطات القانونٌة القدٌمة
 

 



 

 

 1اىظفسخ  
 

  
 

 َّىرج وطف اىَقشس

 

 وطف اىَقشس

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.

 

 

 ميُخ اىقبّىُ / خبٍؼخ ٍُسبُ  اىَؤسسخ اىزؼيَُُخ .1

 خبصاىقسٌ اى    اىَشمض/ اىقسٌ اىؼيٍَ   .2

  د/  قبّىُ اىزْفُز سٍض اىَقشس/ اسٌ  .3

 ٍسبضشاد  أشنبه اىسضىس اىَزبزخ .4

 سْىٌ   اىسْخ/ اىفظو  .5

 سبػخ 33 (اىنيٍ)ػذد اىسبػبد اىذساسُخ  .6

 27/7/2321 ربسَخ إػذاد هزا اىىطف  .7

 
 اهذاف اىَقشس -8
 
 .معرفة المبادئ األساسٌة فً لانون التنفٌذ  -1

 .تحدٌد العاللة بٌن موضوعات لانون التنفٌذ  -2

 .بٌان نطاق سرٌان لانون التنفٌذ   -3
 فهم الٌة العمل فً دوائر التنفٌذ -4

 .دران األسالٌب المتطورة فً تبسٌط اجراءات التنفٌذ -5

 اإلحاطة بالتنظٌم اإلداري لدوائر التنفٌذ . -6

 محل التنفٌذ.بٌان الحك  -7

  التمٌٌز بٌن الٌة تنفٌذ االحكام المضائٌة الوطنٌة واألحكام المضائٌة االجنبٌة  -8

 .الممارنة بٌن تنفٌذ االحكام المضائٌة والمحررات التنفٌذٌة   -9
 



 

 

 2اىظفسخ  
 

  
 

 ٍخشخبد اىَقشس وطشائق اىزؼيٌُ واىزؼيٌ واىزقٌُُ .13

 

 األهذاف اىَؼشفُخ   -أ

 .َفهٌ اىزىاصُ ثُِ ٍظيسخ اىذائِ وٍظيسخ اىَذَِ فٍ اإلخشاءاد اىزْفُزَخ - 1أ

 .َسزىػت اىَسشساد اىزْفُزَخ ومُفُخ رْفُزهب - 2أ

 .َؼشف وسبئو اىزْفُز اىدجشٌ - 3أ

 .َذسك زبالد وقف اىزْفُز وآثبسٓ - 4أ

 .َؼشف اّىاع اىسدىص اىزْفُزَخ وازنبً رىصَغ زظُيخ اىزْفُز - 5أ

 

  

 

 . ألهذاف اىَهبسارُخ اىخبطخ ثبىَقشسا  -ة 

 .ََُض ثُِ اىزْفُز اىشضبئٍ واىزْفُز اىدجشٌ واِثبس اىَزشرجخ ػيً مو ٍْهَب - 1ة

َقبسُ ثُِ اىزْفُز ػيً أٍىاه اىَذَِ وفقب ىقبّىُ اىزْفُز واىزْفُز ػيً أٍىاه اىَذَِ وفقب ىقبّىُ رسظُو - 2ة

 .اىذَىُ اىسنىٍُخ 

 .ََُض ثُِ ٍب َدىص زدضٓ وٍب ال َدىص زدضٓ ٍِ أٍىاه اىَذَِ - 3ة

  .َقبسُ ثُِ إخشاءاد اىسدىص اىزْفُزَخ- 4ة 

    

 طشائق اىزؼيٌُ واىزؼيٌ   

 .طشَقخ اىَسبضشح ●

  .االخزجبساد اىُىٍُخ ●

 .طشَقخ اىَْبقشخ ●

 

  

 طشائق اىزقٌُُ     

 االخزجبساد اىقظُشح ●

 اىَشبسمخ فٍ اىَسبضشح وفزر ثبة اىَْبقشبد  ●



 

 

 3اىظفسخ  
 

  
 

 .االخزجبس اىَقبىٍ غُش اىَسذد ●

 

 

 األهذاف اىىخذاُّخ واىقَُُخ  -ج

 .أُ َدذ اىؼالقخ ثُِ رطجُق قبّىُ اىزْفُز واىسظىه ػيً اىسق -ج 

 .أُ َفسش ّظىص قبّىُ اىزْفُز وفق اىَْهح اىقبّىٍّ اىسيٌُ - 2ج 

 .أُ َسزْجظ اإلخشاءاد اىزْفُزَخ ثْبء ػيً اىَهبساد اىقبّىُّخ اىْظشَخ - 3ج 

 اُ َقٌُ آىُخ اىؼَو فٍ دوائش اىزْفُز- 4ج

  

    

 طشائق اىزؼيٌُ واىزؼيٌ  

وَزٌ رىل ػِ طشَق اىَسبضشاد اىْظشَخ مبّذ اً اىنزشوُّخ ٍغ فزر ثبة اىَْبقشخ ىغشع اَظبه اىَبدح اىؼيَُخ 

ثشنو ٍجسظ وواضر ٍغ اىزأمُذ ػيً ضشوسح ٍشاخؼخ ٍنزجخ اىنيُخ اىزقيُذَخ اً االىنزشوُّخ فَُب َخض ثسىس 

 .اىزخشج ىيطيجخ ىزقَُهب 

   

 طشائق اىزقٌُُ  

 اىْظشَخ واالىنزشوُّخاىَسبضشاد  ●

 واالسزَبع اىً االخىثخ أسئيخطشذ  ●

 االشزشاك فٍ وسش ػَو قبّىُّخ ىيطيجخ ●

 

 

 (.اىَهبساد األخشي اىَزؼيقخ ثقبثيُخ اىزىظُف واىزطىس اىشخظٍ ) اىَهبساد اىؼبٍخ واىزأهُيُخ اىَْقىىخ  -د 

 أُ َزَنِ ٍِ اىزؼيٌ اىقبّىٍّ رارُب-1

 اىزقشَشَخ وَظهشهبأُ َطىس اىَهبساد - 2

 أُ ََزيل خجشح ّظشَخ وػَيُخ- 3

 أُ َنىُ قبدسا ػيً رطجُق اىَىضىػبد فٍ اىَسبمٌ- 4

 



 

 

 4اىظفسخ  
 

  
 

 

 بُٛت انًمزر .11

 األسبٕع
 

يخزجاث  انساعاث

انتعهى 

 انًطهٕبت

أٔ / اسى انٕدذة 

 انًٕضٕع

 طزٚمت انتمٛٛى طزٚمت انتعهٛى

انفصم انذراسٙ االٔل   1 1

انسهطت انًختصت بانتُفٛذ 

 54ٔفماً نمإٌَ انتُفٛذ 

 دائزة- 1891نسُت 

 .انتُفٛذ ، يذٚزٚاث انتُفٛذ 

 

 

انشزح 

 ٔانتٕضٛخ

االختباراث انشفٕٚت 

 ٔانكتزَٔٛت

طزق انطعٍ بمزاراث انًُفذ   1 2

 انعذل

انشزح 

 ٔانتٕضٛخ

االختباراث انشفٕٚت 

 ٔانكتزَٔٛت

انسهطت انًختصت بانتُفٛذ   1 3

ٔفماً نمإٌَ تذصٛم انذٌٕٚ 

 انذكٕيٛت ـ

انذٌٕٚ انذكٕيٛت ـ انجٓت 

انًختصت بتذصٛم انذٌٕٚ 

 انذكٕيٛت

انشزح 

 ٔانتٕضٛخ

االختباراث انشفٕٚت 

 ٔانكتزَٔٛت

صالدٛاث انجٓاث انًخٕنت   1 4

بتطبٛك لإٌَ تذصٛم 

 انذٌٕٚ انذكٕيٛت

انتُفٛذ عهٗ أيٕال انًذٍٚ 

انًُمٕنت ٔانزٔاتب 

 ٔانًخصصاث

انشزح 

 ٔانتٕضٛخ

االختباراث انشفٕٚت 

 ٔانكتزَٔٛت

انتُفٛذ عهٗ أيٕال انًذٍٚ   1 5

انعمارٚت طبما نمإٌَ 

 تذصٛم انذٌٕٚ انذكٕيٛت

 

انشزح 

 ٔانتٕضٛخ

االختباراث انشفٕٚت 

 ٔانكتزَٔٛت

تُفٛذ األدكاو انمضائٛت   1 6

انٕطُٛت تعزٚفٓا ، إَٔاعٓا ، 

 .شزٔطٓا

انشزح 

 ٔانتٕضٛخ

انشفٕٚت االختباراث 

 ٔانكتزَٔٛت

7 

 

تُفٛذ األدكاو انمضائٛت   1

 األجُبٛت

انشزح 

 ٔانتٕضٛخ

االختباراث انشفٕٚت 

 ٔانكتزَٔٛت

شزٔط : انًذزراث انتُفٛذٚت   1 8

 .انذك يذم انتُفٛذ 

 

انشزح 

 ٔانتٕضٛخ

االختباراث انشفٕٚت 

 ٔانكتزَٔٛت



 

 

 5اىظفسخ  
 

  
 

األٔراق انتجارٚت انمابهت 

انسُذاث انًتضًُت / نهتذأل

 إلزارا بذٍٚ

/ ٔ انًثبتت نذك شخصٙ 

انسُذاث انًثبتت نذك عُٛٙ 

. 

 

انكفانت انٕالعت أياو انًُفذ /  1 9

ٔثٛمت دائزة / انعذل 

 انتسجٛم انعمار٘ نًا

تبمٗ نهذائٍ انًزتٍٓ عهٗ 

انًذٍٚ انزاٍْ بعذ بٛع 

 انًزٌْٕ انذجج

انمزاراث ٔاألٔايز /انشزعٛت

انتٙ ٚعطٛٓا انمإٌَ لٕة 

 .انتُفٛذ 

 

انشزح 

 ٔانتٕضٛخ

االختباراث انشفٕٚت 

 ٔانكتزَٔٛت

يعُٗ انتُفٛذ ٔإَاعّ انتُفٛذ   1 10

 انزضائٙ ٔانتُفٛذ انجبز٘

انشزح 

 ٔانتٕضٛخ

االختباراث انشفٕٚت 

 ٔانكتزَٔٛت

انًعايهت انتُفٛذٚت طهب   1 11

 انتُفٛذ ٔآثارِ

انشزح 

 ٔانتٕضٛخ

االختباراث انشفٕٚت 

 ٔانكتزَٔٛت

انشزح  أطزاف انًعايهت انتُفٛذٚت  1 12

 ٔانتٕضٛخ

االختباراث انشفٕٚت 

 ٔانكتزَٔٛت

استخذاو /انٕسائم انتُفٛذٚت   1 13

يُع انًذٍٚ / انمٕة انجبزٚت 

 اإلكزاِ انبذَٙ/ يٍ انسفز 

 

انشزح 

 ٔانتٕضٛخ

االختباراث انشفٕٚت 

 ٔانكتزَٔٛت

كٛفٛت استخذاو انٕسائم   1 14

تُفٛذ سُذ ٚتضًٍ : انتُفٛذٚت 

 دفع يبهغ أ تسهٛى شٙء

 

 

انشزح 

 ٔانتٕضٛخ

االختباراث انشفٕٚت 

 ٔانكتزَٔٛت

تُفٛذ سُذ ٚتضًٍ االنتشاو   1 15

بعًم يعٍٛ أ االنتشاو بتزن 

 .عًم يعٍٛ

انشزح 

 ٔانتٕضٛخ

االختباراث انشفٕٚت 

 ٔانكتزَٔٛت

 انثاَٙانفصم انذراسٙ   1 1

انذاالث انتٙ تعزلم سٛز 

انًًاَعت انتٙ : انتُفٛذ 

 ٕٚاجٓٓا انمائى

انشزح 

 ٔانتٕضٛخ

االختباراث انشفٕٚت 

 ٔانكتزَٔٛت



 

 

 6اىظفسخ  
 

  
 

 

 تبذل انٛذ/ بانتُفٛذ 

 

ايتُاع انًذٍٚ عٍ استالو   1 2

االشٛاء انتٙ ٚجب إعادتٓا 

 إخالل/ نّ 

 

 انًذٍٚ بانًعايهت انتُفٛذٚت

 

انشزح 

 ٔانتٕضٛخ

االختباراث انشفٕٚت 

 ٔانكتزَٔٛت

: ٔلف انتُفٛذ ٔتأخٛزِ   1 3

داالث ٔلف انتُفٛذ ٔتأخزِ 

 ايتُاع طانب –

انتُفٛذ عٍ االستجابت نطهب 

غًٕض / يذٚزٚت انتُفٛذ 

 ٔفاة/ انذكى 

 انًذٍٚ

انشزح 

 ٔانتٕضٛخ

االختباراث انشفٕٚت 

 ٔانكتزَٔٛت

يزاجعت طزق انطعٍ   1 4

 انمإََٛت

انشزح 

 ٔانتٕضٛخ

االختباراث انشفٕٚت 

 ٔانكتزَٔٛت

انشزح  انذجش انتُفٛذ٘ يذم انذجش  1 5

 ٔانتٕضٛخ

االختباراث انشفٕٚت 

 ٔانكتزَٔٛت

يا ال ٚجٕس دجشِ يٍ ايٕال   1 6

 انًذٍٚ

انشزح 

 ٔانتٕضٛخ

االختباراث انشفٕٚت 

 ٔانكتزَٔٛت

انذجش االدتٛاطٙ شزٔط   1 7

انذجش االدتٛاطٙ يصٛز 

 االدتٛاطٙانذجش 

انشزح 

 ٔانتٕضٛخ

االختباراث انشفٕٚت 

 ٔانكتزَٔٛت

8 1   

انذجٕس انتُفٛذٚت دجش 

ايٕال انًذٍٚ انًُمٕنت 

 ٔبٛعٓا

انشزح 

 ٔانتٕضٛخ

االختباراث انشفٕٚت 

 ٔانكتزَٔٛت

9 1   

 دجش يا نهًذٍٚ نذٖ انغٛز

انشزح 

 ٔانتٕضٛخ

االختباراث انشفٕٚت 

 ٔانكتزَٔٛت

انشزح  ٔانًخصصاثدجش انزٔاتب   1 10

 ٔانتٕضٛخ

االختباراث انشفٕٚت 

 ٔانكتزَٔٛت

انشزح  دجش انعمار ٔبٛعّ  1 11

 ٔانتٕضٛخ

االختباراث انشفٕٚت 

 ٔانكتزَٔٛت

إجزاءاث بٛع انعمار   1 12

 انًذجٕس

انشزح 

 ٔانتٕضٛخ

االختباراث انشفٕٚت 

 ٔانكتزَٔٛت

انشزح  بٛع األيٕال انًزَْٕت  1 13

 ٔانتٕضٛخ

انشفٕٚت  االختباراث

 ٔانكتزَٔٛت



 

 

 7اىظفسخ  
 

  
 

 تٕسٚع دصٛهت انتُفٛذ  1 14
 لٕاعذ انتُفٛذ بشأٌ االيتٛاس

انشزح 

 ٔانتٕضٛخ

االختباراث انشفٕٚت 

 ٔانكتزَٔٛت

انشزح  كٛفٛت تٕسٚع دصٛهت انتُفٛذ  1 15

 ٔانتٕضٛخ

االختباراث انشفٕٚت 

 ٔانكتزَٔٛت
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 المطبعة -بغداد  - 4ط -احكام لانون التنفٌذ  -آد. سعٌد مبارن  ـ اىنزت اىَقشسح اىَطيىثخ 1
 2111 -المانونٌة 

 

 إجراءات التنفٌذ فً المواد المدنٌة والتجارٌة -د. احمد ابو الوفا  (  اىَظبدس)ـ اىَشاخغ اىشئُسُخ 2
  1991 -منشأة المعارف–االسكندرٌة –

 

اـ اىنزت واىَشاخغ اىزٍ َىطً ثهب                 

 ,....  (اىزقبسَش , اىَدالد اىؼيَُخ ) 
 
 احكام لانون التنفٌذ دراسة تأصٌلٌة -د. آدم وهٌب النداوي - 1

 .1984 -مطبعة جامعة بغداد  - 1ط -تطبٌمٌة فً لانون التنفٌذ 
 - األردن- 1ط  -شرح لانون التنفٌذ  -د. عباس العبودي - 2

 . 2117 -دار الثمافة للنشر والتوزٌع 
 

ٍىاقغ االّزشُّذ , ة ـ اىَشاخغ االىنزشوُّخ

.... 

لماعدة التشرٌعات العرالٌة والمحاكم اهم الموالع الرسمٌة 
 . العرالٌة ووزارة العدل ومجلس المضاء األعلى
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ٍِ خاله اسزؼَبه اىىسبئو  اىذساسُخ اىَْبهحاىؼَو ػيً رطجُـق ثـشاٍح ٍْزخجـخ أثجزـذ فبػيُزهـب فـٍ رطـىَش 

 . قبّىُ اىزْفُزاىزقُْخ اىسذَثخ ثبىزذسَس واىؼشع فَُب َخض ٍىاضُغ 
 

 



  

 1انصفحح  
 

  

 ًىرج وصف انًمشسَ

 

 وصف انًمشس

 

 

 ِؼخ ٍِسبْ / وٍٍخ اٌمبٔىْ خب انًؤسسح انتعهًُُح .1

 اٌمسُ اٌؼبَ     / انًشكز عهًٍ انمسى ان .2

 ع ع  لبٔىْ اٌؼمىثبد اٌمسُ اٌؼبَ / اسى / سيز انًمشس .3

 ِسبضراد  أشكال انحضىس انًتاحح .4

  سٕىي  انفصم / انسُح .5

 سبػخ 99 )انكهٍ(عذد انساعاخ انذساسُح  .6

 77/7/7972 تاسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

 

 اهذاف انًمشس -8
 
 .لمبادئ العامة فً لانون العموباتباٌف التعر -1

 النظرٌة العامة للجرٌمة.دراسة  -2

 .بحث مصدر لانون العموبات ونطاق تطبٌمه -3
 مفهوم الجرٌمة واركانها -4

 . صور ارتكاب الجرٌمة -5

  أنواع الجرائمبٌان  -6

 موانع المسؤولٌة الجزائٌة واسباب االباحة بحث -7

 التعمك بالنظرٌة العامة للعموبة -8

 .ٌط الضوء على أنواع العموبة وانمضائهاتسل -9

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  

 2انصفحح  
 

  

 وطشائك انتعهُى وانتعهى وانتمُُى ًمشساخ انيخشج .11

 

  هذاف انًعشيُح األ -أ

 .لمبادئ العامة فً لانون العموباتباالتعرٌف  -2أ

 . مصدر لانون العموبات ونطاق تطبٌمه ثٍبْ  -7أ

  دراسخ اٌشروع فً اٌدرٌّخ واروبٔهب. -3أ

 .َ وػٕبطر اٌّسؤوٌٍخ اٌدزائٍخدراسخ اٌّدر -4أ

 .وظٍفخ اٌؼمىثخ وطرق أمضبئهبثٍبْ  -5أ

 

  ًمشس.انخاصح تان ُحانًهاساتاألهذاف   -ب 

 .لبٔىْ اٌؼمىثبد فً  اإلطبر اٌؼبَِٓ ِؼرفخ  رّىٍٓ اٌطبٌت – 2ة

 .ٌٍدرٌّخ  واٌخبطخ اوزسبة اٌّؼرفخ ػٍى رسذٌذ االروبْ اٌؼبِخرّىٍٓ اٌطبٌت ِٓ  – 7ة

ثّب ٌىافك ِهبراره  إٌظىص اٌؼمبثٍخ ػٍى ٔسى ِجسظفٍز اٌطبٌت ػٍى رىضٍر ورفسٍر رس – 3ة

 . اٌمبٔىٍٔخ

    

 طشائك انتعهُى وانتعهى   

  ِسبضراد ٔظرٌخ 

  رطجٍك اٌؼًٍّ فً اٌّسىّخ االفزراضٍخ 

  رىضٍسٍخ الهُ اٌّسبئً فً لبٔىْ  فٍذوٌخاالسزؼبٔخ ثبٌىسبئً اٌزمٍٕخ اٌسذٌثخ فً ػرع ِمبطغ

 ؼمىثبد اٌمسُ اٌؼبَ.اٌ

 

  

 طشائك انتمُُى     

  ػًّ رمبرٌر ِفبخئخ 

  اٌّشبروخ فً اٌّسبضرح وفزر ثبة إٌّبلشبد 

  ِزبثؼخ اٌجسىس ورمٍّهب 
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 األهذاف انىجذاَُح وانمًُُح  -ج

 . ثٕبء شخظٍخ لبٔىٍٔخ لبدرح ػٍى اداء اٌّهبَ اٌزً سزىوً اٌٍهب ِسزمجال -2ج

 . اسزٍؼبة إٌظىص اٌمبٔىٍٔخ رفذ اٌطبٌت ثّمىِبد  -7ج

  ررسٍخ فهُ اٌؼذاٌخ فً اداء اٌىاخجبد اٌمبٔىٍٔخ واٌمضبئٍخ -3ج

  

    

 طشائك انتعهُى وانتعهى  

وٌزُ رٌه ػٓ طرٌك اٌّسبضراد إٌظرٌخ وبٔذ اَ اٌىزرؤٍخ ِغ فزر ثبة إٌّبلشخ ٌغرع اٌظبي اٌّبدح اٌؼٍٍّخ 

ِراخؼخ ِىزجخ اٌىٍٍخ اٌزمٍٍذٌخ اَ االٌىزرؤٍخ فٍّب ٌخض ثسىس ثشىً ِجسظ وواضر ِغ اٌزأوٍذ ػٍى ضرورح 

 اٌزخرج ٌٍطٍجخ ٌزمٍّهب .

   

 طشائك انتمُُى  

 اٌّسبضراد إٌظرٌخ واالٌىزرؤٍخ 

 طرذ اسئٍخ واالسزّبع اٌى االخىثخ 

 االشزران فً ورش ػًّ لبٔىٍٔخ ٌٍطٍجخ 

 

 

 األخشي انًتعهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (.انًُمىنح ) انًهاساخ انتأهُهُح انعايح و انًهاساخ -د 

 .ِهبراد اسزٍؼبة إٌظىص اٌمبٔىٍٔخ 

  ِهبراد زً اإلشىبالد اٌمبٔىٍٔخ. 

  ًِهبراد اٌؼًّ اٌدّبػ. 
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 ثٍٕخ اٌّمرر .22

 األسجىع
 

ِخرخبد  اٌسبػبد

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ

 طرٌمخ اٌزمٍٍُ طرٌمخ اٌزؼٍٍُ اسُ اٌىزذح / أو اٌّىضىع

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح لاَىٌ انعمىتاخ يصذس  3 2
 والكرتونية

َطاق تطثُك لاَىٌ   3 7

 انعمىتاخ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

يثذأ عذو سجعُح انماَىٌ   3 3

 انجُائٍ عهً انًاضٍ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح ٌ انجُائٍيثذأ إلهًُُح انماَى  3 4
 والكرتونية

االستثُاءاخ انىاسدج عهً   3 5

 يثذأ االلهًُُح 
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح تسهُى انًجشيٍُ  3 6
 والكرتونية

7 

 
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح يفهىو انجشيُح واسكاَها  3

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انششوع يٍ انجشيُح  3 8
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انًساهًح انجُائُح االصهُح  3 9
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انًساهًح انجُائُح انتثعُح   3 29
 والكرتونية

أثش انظشوف عهً   3 22

 انًساهًٍُ يٍ انجشيُح
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

أثش االعزاس عهً انًساهًٍُ   3 27

 يٍ انجشًَح
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح اداء انىاجة  3 23
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انحكاستعًال   3 24
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انذياع انششعٍ  3 25
 والكرتونية

أَىاع انجشائى يٍ حُث   3 2

 جسايتها
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
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 انثُُح انتحتُح  .12

د. علً  المؤلف – المبادئ العامة فً لانون العموباتكتاب  ـ اٌىزت اٌّمررح اٌّطٍىثخ 2
 حسٌن الخلف

د. فخري المؤلف  – لانون العموبات المسم العامشرح كتاب  )اٌّظبدر(  ـ اٌّراخغ اٌرئٍسٍخ 7
 اخرىومؤلفات الحدٌثً 

 والكرتونية

اَىاع انجشائى يٍ حُث   3 7

 طثُعتها
الشفوية  االختبارات الشرح والتوضيح

 والكرتونية

أَىاع انجشائى يٍ حُث   3 3

 سكُها انًادٌ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

اَىاِ انجشائى يٍ حُث   3 4

 سكُها انًعُىٌ وانششعٍ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

أساس انًسؤونُح انجزائُح   3 5

 نهًجشو وسثثها
االختبارات الشفوية  حالشرح والتوضي

 والكرتونية

يمذ االدسان أو اإلسادج   3 6

 نجُىٌ او عاهح عمهُح 
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

يمذ اإلدسان او اإلسادج نتُاول   3 7

يادج سكشج او يخذسج لسشاً 

 او عٍ غُش عهى 

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح كشاِاإل  3 8
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح حانح انضشوسج وصغش انسٍ  3 9
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح يخففاخ انًسؤونُح انجزائُح  3 29
 والكرتونية

الشفوية  االختبارات الشرح والتوضيح يفهىو انعمىتح وهذيها  3 22
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح أَىاع انعمىتح  3 27
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح تفشَذ انعمىتح  3 23
 والكرتونية

تعذد انجشائى واثشِ يٍ   3 24

 انعماب
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  شرح والتوضيحال اَماف انتُفُز  3 25
 والكرتونية
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               ـ اٌىزت واٌّراخغ اٌزً ٌىطى ثهب  ا

 ( اٌّدالد اٌؼٍٍّخ , اٌزمبرٌر ,.... ) 
التً تحوي   متوافر فً المكتبات المانونٌةال المصادرجمٌع 

 .المسم العام انون العموباتلأمهات الكتب فً 

ة ـ اٌّراخغ االٌىزرؤٍخ, ِىالغ االٔزرٍٔذ 

.... 
 التمٌٌز ةمة الحدٌثة التً تصدرها محكلمضائٌا المراجعاهم 

 .مولع السلطة المضائٌةعبر  االتحادٌة فً العراق المنشورة
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ِٓ خالي اسزؼّبي اٌىسبئً  طجٍـك ثـراِح ِٕزخجـخ أثجزـذ فبػٍٍزهـب فـً رطـىٌر إٌّـبهح اٌذراسـٍخاٌؼًّ ػٍى ر

 ع فٍّب ٌخض ِىاضٍغ اٌمبٔىْ اٌذوًٌ .اٌزمٍٕخ اٌسذٌثخ ثبٌزذرٌس واٌؼر

 
 



  

 1انصفحة  
 

  

 مىرج وصف انمقشسن

 

 وصف انمقشس

 

 

 ِؼخ ٍِسبْ / وٍٍخ اٌمبٔىْ عب انمؤسسة انتعهيمية .1

 اٌمسُ اٌؼبَ     / انمشكز عهمي انقسم ان .2

 ع  ػ اٌؾمىق اٌؼٍٍٕخ /  اسم / سمز انمقشس .3

 ِؾبضراد  أشكال انحضىس انمتاحة .4

  سٕىي  انفصم / انسنة .5

 سبػخ 99 )انكهي(عذد انساعات انذساسية  .6

 77/7/7972 تاسيخ إعذاد هزا انىصف  .7

 

 اهذاف انمقشس -8
 
 الشًء و المال , مفهوم الملكٌة العادٌة و سلطات المالن مفهومالتعرف على   -1

 مفهوم الملكٌة الشائعة و سلطات الشرٌن و المسمة و الشٌوع االجباري التعرف   -2

االستٌالء و االلتصاق و الحٌازة مفهومها اثرها فً كسب  –التعرف على اسباب كسب الملكٌة    -3

 .ٌر و الطوٌل و الشفعةالملكٌة و الحك العٌنً من خالل التمادم المص

انواع الحموق العٌنٌة المتفرعة عن حك الملكٌة) حك التصرف و المنفعة و  معرفة الطالب على   -4
 (المساطحة  و االرتفاق و االستٌالء 

 الرهن التامٌنً مفهومه و شروطه و احكامهمعرفة الطالب ما هو  -5

 كامهلرهن الحٌازي مفهومه و شروطه و احامعرفة الطالب ما هو  -6

 معرفة الطالب ما هو حك االمتٌاز مفهومه و شروطه و احكامه -7

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطشائق انتعهيم وانتعهم وانتقييم مقشسات انمخشج .11

 

  هذاف انمعشيية األ -أ

 .وشرػ إٌظىص اٌمبٔىٍٔخ  اٌىاردح فً اٌمبٔىْ اٌّذًٔ  اٌزؼرٌف-2أ

 شروط و اصبر ِٓ ِفهىَ و أىاع و ثٍبْ ٔظرٌخ اٌؾمىق اٌؼٍٍٕخ ثىً رفبطٍٍهب -7أ

 ػٕهب أىاع اٌؾمىق اٌؼٍٍٕخ اٌّزفرػخ و ِفهىَ اٌٍّىٍخ ِؼرفخ اٌطبٌت  -3أ

 

 

  مقشس.انخاصة بان يةانمهاساتاألهذاف   -ب 

 رّىٍٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼرفخ ؽمىق اٌٍٍّىخ ثظىرح ػبِخ . – 2ة

زؼ ثبة اٌؾىار ثبالطالع ػٍى االؽىبَ واٌمضبٌب اٌزً رظذر ِٓ اٌّؾبوُ وفلٍبَ اٌطٍجخ ضرورح   – 7ة

 وإٌّبلشخ اصٕبء اٌّؾبضرح 

 ثشىً واضؼ وثسٍظ.  اٌمبٔىْ اٌّذًٔرؾفٍز اٌطبٌت ػٍى رىضٍؼ ورفسٍر ٔظىص  – 3ة

    

 طشائق انتعهيم وانتعهم   

  ِؾبضراد ٔظرٌخ 

  رطجٍك اٌؼًٍّ فً اٌّؾىّخ االفزراضٍخ 

 اٌّسبئً فً اٌمبٔىْ ٍخ الهُ االسزؼبٔخ ثبٌىسبئً اٌزمٍٕخ اٌؾذٌضخ فً ػرع ِمبطغ فٍذٌىٌخ رىضٍؾ

 اٌّذًٔ

 

  

 طشائق انتقييم     

  ػًّ رمبرٌر ِفبعئخ 

  اٌّشبروخ فً اٌّؾبضرح وفزؼ ثبة إٌّبلشبد 

  ِزبثؼخ اٌجؾىس ورمٍّهب 
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 األهذاف انىجذانية وانقيمية  -ج

 اٌمبٔىْ اٌّذًٔرؾفٍز ورشغٍغ اٌطٍجخ ػٍى اٌغبٔت اٌفىري فً ِؼرفخ رؾًٍٍ ٔظىص  -2ط

 وٍفٍخ رفسٍر ؤمذ االؽىبَ اٌمضبئٍخ ووبفخ اٌزظرفبد اٌمبٔىٍٔخِؼرفخ  -7ط

  

    

 طشائق انتعهيم وانتعهم  

وٌزُ رٌه ػٓ طرٌك اٌّؾبضراد إٌظرٌخ وبٔذ اَ اٌىزرؤٍخ ِغ فزؼ ثبة إٌّبلشخ ٌغرع اٌظبي اٌّبدح اٌؼٍٍّخ 

مٍٍذٌخ اَ االٌىزرؤٍخ فٍّب ٌخض ثؾىس ثشىً ِجسظ وواضؼ ِغ اٌزأوٍذ ػٍى ضرورح ِراعؼخ ِىزجخ اٌىٍٍخ اٌز

 اٌزخرط ٌٍطٍجخ ٌزمٍّهب .

   

 طشائق انتقييم  

 اٌّؾبضراد إٌظرٌخ واالٌىزرؤٍخ 

 طرػ اسئٍخ واالسزّبع اٌى االعىثخ 

 االشزران فً ورش ػًّ لبٔىٍٔخ ٌٍطٍجخ 

 

 

 انتىظيف وانتطىس انشخصي (. انمنقىنة ) انمهاسات األخشي انمتعهقة بقابهيةانتأهيهية انعامة و انمهاسات -د 

 

واؽىةبَ رزؼٍةك ثةبٌؾمىق واٌزظةرفبد ِةٓ لةراراد  ر ِةٓ اٌّؾةبوُاهةُ ِةب ٌظةذؽش اٌطٍجةخ ػٍةى االطةالع ػٍةى 

 اٌمبٔىٍٔخ اٌخبطخ ثبٌمبٔىْ اٌّذًٔ .



  

 4انصفحة  
 

  

 ثٍٕخ اٌّمرر .22

 األسجىع
 

ِخرعبد  اٌسبػبد

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ

 ٍٍُطرٌمخ اٌزم طرٌمخ اٌزؼٍٍُ اسُ اٌىؽذح / أو اٌّىضىع

     االول  الدراسي الفصل  3 2
تعريف احلق الشخصي و العيين 
و الفكري و الشيء و ادلال و 

 تقسيمات االشياء

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

تعريف ادللكية و فق الدستور   3 7
العراقي ووفق القانون ادلدين 

 العراقي و سلطات ادلالك

رات الشفوية االختبا الشرح والتوضيح
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح القيود الواردة على ادللكية  3 3
 والكرتونية

ادللكية الشائعة و سلطات   3 4
ادلالك تصرف و استعمال و 

 استغالل

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

قسمة ادلال الشائع و طبيعة   3 5
القسمة و انواعها و الغنب و 

 االستحقاق يف القسمة

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

الشيوع االجباري تعريفو و   3 6
انواعو احلائط ادلشرتك و 
الطريق اخلاص ادلشرتك و 

ملكية العلو و السفل و ملكية 
 الشقق و الطوابق

الختبارات الشفوية ا الشرح والتوضيح
 والكرتونية

7 

 
اسباب كسب ادللكية االستيالء   3

تعريفو و احكامو و االلتصاق 
الطبيعي و االصطناعي و 
 احكامو و احليازة و الشفعة

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

احليازة كسبب لكسب ادللكية   3 8
تعريفها  مربراهتا كسبب 

 , لكسب ادللكية

االختبارات الشفوية  شرح والتوضيحال
 والكرتونية

تعريف و شروط التقادم الطويل   3 9
 و القصري

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية



  

 5انصفحة  
 

  

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح ااثر التقادم الطويل و القصري  3 29
 والكرتونية

قاعدة احليازة يف ادلنقول سند   3 22
 ادللكية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

اثر احليازة يف اسرتداد النفقات   3 27
او يف ضمان اذلالك او يف  

 كسب الثمرات

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

احلقوق العينية ادلتفرعة عن حق   3 23
ادللكية حق التصرف تعريفو 

 شروطو و ااثره

الختبارات الشفوية ا الشرح والتوضيح
 والكرتونية

حق ادلنفعة  خصائصو و   3 24
شروطها و ااثرىا و حق  
ادلساطحة  خصائصها و 

 شروطها و ااثرىا حق

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

حقوق االرتفاق  خصائصها و   3 25
 شروطها و ااثرىا

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

 الفصل الدراسي الثاين  3 2
التأمينات  و انواعها و مفهوم 

 الرىن التاميين

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح احملل يف الرىن التاميين  3 7
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح ملحقات و سبب الرىن  3 3
 ونيةوالكرت 

ختصيص الرىن التاميين و   3 4
 الشروط الشكلية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح حقوق و التزامات الراىن  3 5
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح ااثر الرىن التاميين  3 6
 والكرتونية

احليازي مفهوم الرىن  3 7 االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح 
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح حمل الرىن احليازي و سببو  3 8
 والكرتونية



  

 6انصفحة  
 

  

 انبنية انتحتية  .12

 – طه البشٌر ,ا.م.د.ينً حسون طه ا.م.د.دمحم –الحموق العٌنٌة  ـ اٌىزت اٌّمررح اٌّطٍىثخ 2
 2,ج1ج

      الوسٌط فً شرح المانون المدنً , -عبدالرزاق السنهوري  )اٌّظبدر(  ـ اٌّراعغ اٌرئٍسٍخ 7
الحموق  -الحموق العٌنٌة , د حسن كٌرة  –د عبدالمنعم فرج  

 الحموق العٌنٌة –العٌنٌة , د عبدالمنعم البدراوي 

               ً ٌىطى ثهب  ـ اٌىزت واٌّراعغ اٌزا

 ( اٌّغالد اٌؼٍٍّخ , اٌزمبرٌر ,.... ) 
 بالشأنتهتم واحكام من لرارات  المحاكمكل ما ٌصدر من 

 . مدنًالمانون ال

ة ـ اٌّراعغ االٌىزرؤٍخ, ِىالغ االٔزرٍٔذ 

.... 
 لمجلس المضاء االعلى والمحاكم كافةاهم الموالع الرسمٌة 

 لتً تهتم بالمانون المدنً .والموالع االلكترونٌة ا
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ِٓ خالي اسزؼّبي اٌىسبئً  طجٍـك ثـراِظ ِٕزخجـخ أصجزـذ فبػٍٍزهـب فـً رطـىٌر إٌّـبهظ اٌذراسـٍخاٌؼًّ ػٍى ر

 . ع فٍّب ٌخض ِىاضٍغ اٌمبٔىْ اٌّذًٔاٌزمٍٕخ اٌؾذٌضخ ثبٌزذرٌس واٌؼر

 
 

ااثر الرىن احليازي للراىن و   3 9
 ادلرهتن

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

ااثر الرىن احليازي ابلنسبة   3 29
 للغري

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انقضاء الرىن احليازي  3 22
 والكرتونية

تعريف و خصائص وانواع حق   3 27
 االمتياز

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

ت الشفوية االختبارا الشرح والتوضيح حقوق االمتياز العامة  3 23
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح حقوق االمتياز اخلاصة ابدلنقول  3 24
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح حقوق االمتياز اخلاصة العقارية  3 25
 والكرتونية



  

 1انصفحح  
 

  

 مىرج وصف انممشسو

 

 وصف انممشس

 

 

 يؼح يُساٌ / كهُح انقاَىٌ جا انمؤسسح انتعهيميح .1

 انقسى انؼاو     / انمشكز عهمي انمسم ان .2

 د/ ذسرىرٌ انقاَىٌ ان اسم / سمز انممشس .3

 يذاضزاخ  أشكال انحضىس انمتاحح .4

  سُىٌ  انفصم / انسىح .5

 ساػح  09 )انكهيعذد انساعاخ انذساسيح  .6

 77/7/7972 تاسيخ إعذاد هزا انىصف  .7

 

 اهذاف انممشس -8
 
 ور التارٌخً لنشأة المانون الدستوريالتعرف على التط -1

 دراسة انواع الدول و الدساتٌر فً العراق والدول الممارنة -2

 التعرف على العاللة بٌن الحاكم والمحكوم  -3
 تحدٌد السلطات فً الدولة واختصاصاتها وتنظٌم العاللة بٌنها -4

 دراسة كٌفٌة اسناد السلطات -5

 دراسة انواع النظم االنتخابٌة -6

 تطور التارٌخً للدساتٌر فً العراقدراسة ال -7

 التعرف على مبدأ سمو الدستور واهم الضمانات لكفالته والمتمثلة بالرلابة على دستورٌة الموانٌن -8

النافذ من تارٌخ نشأة الى دراسة العاللة  2005واخٌراُ التعرف على دستور جمهورٌة العراق لعام  -9
 بٌن السلطات

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  

 2انصفحح  
 

  

 وانتعهم وانتمييم وطشائك انتعهيم ممشساخ انمخشج .11

  هذاف انمعشييح األ -أ
 انًؼزفح وانفهى -2أ

 دراسح انرطىراخ انرارَخُح نألدذاز انذسرىرَح -7أ

 7995دراسح دساذُز انؼزاق انساتقح وانذانٍ نؼاو  -3أ
 دراسح انذساذُز فٍ انذول انًقارَح واالخزي انًخرهفح -4أ
 ىٌ االساسٍ واالػهً نهثالديؼزفح انطانة اٌ انقاَىٌ انذسرىرٌ هى انقاَ -5أ
 يؼزفح انسهطاخ داخم انذونح واخرصاصاذها وانؼالقح تُُها  -6أ

  ممشس.انخاصح تان يحانمهاساتاألهذاف   -ب 

 ذًكٍ انطانة يٍ يؼزفح ياهُح انقاَىٌ انذسرىرٌ وطثُؼح قىاػذِ انقاَىَُح  – 2ب

 رشزَؼُح وانرُفُذَح وانقضائُح(انىقىف ػهً َظاو انذكى واَىاع انسهطاخ فٍ انذونح )ان  – 7ب

 دراسح انؼالقح تٍُ انسهطاخ  – 3ب

 طشائك انتعهيم وانتعهم      

 

 ـ انشزح وانرىضُخ2

 ـ اسرخذاو انىسائم االنكرزوَُح )كانثزايج انرؼهًُُح يغ شاشاخ انؼزض وانثاورتىَُد(7

 ـ اسرخذاو انصىر انرىضُذُح وانرارَخُح3

 (pdfُح تانًُهج تًهفاخ تصُغح )ـ اتزاس اهى االفكار انزئُس4

 

 
 طشائك انتمييم      

 

 ـ االخرثاراخ انُظزَح2

 ـ االخرثاراخ انشفىَح7

 انرٍ ذقذو يٍ قثم انطهثحـ انرقارَز وانذراساخ 3

 نفسخ انًجال اياو انطهثح نالسرفساراخ واالجاتاخ  ـ انًذاضزاخ انرفاػهُح4

 

 

 
 األهذاف انىجذاويح وانميميح  -ج

 زكُش يثادئ انقاَىٌ انذسرىرٌ نذي انطهثحذ  -2ج

 دراسرهى ألَىاع انذول واَىاع انُظى االَرخاتُح انسائذج نثهىرج يفهىو دونح انقاَىٌ وانذًَقزاطُح -7ج

 انزتظ تٍُ انًىاضُغ واالدذاز وانسهطاخ تشكم يرسهسم   -3ج

  
 طشائك انتعهيم وانتعهم     

 

 ـ انشزح وانرىضُخ2

 ـ اسرخذاو انىسائم االنكرزوَُح )كانثزايج انرؼهًُُح يغ شاشاخ انؼزض وانثاورتىَُد(7



  

 3انصفحح  
 

  

 

 ـ اسرخذاو انصىر انرىضُذُح وانرارَخُح3

 (pdfـ اتزاس اهى االفكار انزئُسُح تانًُهج تًهفاخ تصُغح )4

 

 

 

 
 طشائك انتمييم    

 

 ـ االخرثاراخ انُظزَح2

 ـ االخرثاراخ انشفىَح7

 وانذراساخ انرٍ ذقذو يٍ قثم انطهثحـ انرقارَز 3

 ـ انًذاضزاخ انرفاػهُح نفسخ انًجال اياو انطهثح نالسرفساراخ واالجاتاخ 4

 

 

 

 
 انمىمىنح ) انمهاساخ األخشي انمتعهمح تماتهيح انتىظيف وانتطىس انشخصي (.انتأهيهيح انعامح و انمهاساخ -د 

 كىن انمهاساخ وانخثشج  نذي انذوائش وانمؤسساخ انحكىميحـ اعذاد انطهثح نيكىوىا محاميه او حمىلييه يمته1

 ـ تطىيش انماتهيح نذي انطانة تأن يكىن تاحثا يي االمىس انماوىويح 2

 ـ اعذاد انطهثح الن يكىوىا واشطيه يي انذياع عه حمىق االوسان وانحشياخ 3

 يشادـ تكيفيهم نىشش ثمايح انذستىس وانحمىق وانحشياخ انتي كفهها انذستىس نأل4

 

 



  

 4انصفحح  
 

  

 انثىيح انتحتيح  .12

 د. حمٌد حنون )المانون الدستوري( ـ انكرة انًقزرج انًطهىتح 2

 د حنون )المانون الدستوري(د. حمٌ )انًصادر(  ـ انًزاجغ انزئُسُح 7

               ـ انكرة وانًزاجغ انرٍ َىصً تها  ا

 ( انًجالخ انؼهًُح , انرقارَز ,.... ) 
 د. منذر الشاوي )المانون الدستوري(

 د. احسان المفرجً )المانون الدستوري(

ب ـ انًزاجغ االنكرزوَُح, يىاقغ االَرزَُد 

.... 
 نترنٌت الموالع االلكترونٌة على اال
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تؼُذاً انًىضىع نهطانة فكزج دراسح انًىاد انرؼهًُُح وانؼهًُح انرٍ ذصة فٍ صهة انًادج وذسهم وصىل  ـ 2

 ػٍ االطانح واالسهاب فٍ انًُهج انذراسٍ

 سح انذقىق وانذزَاخ انرٍ كفهها انذسرىر نألفزادـ درا7

 خ انرقاضٍ اياو انًذاكى انذسرىرٌـ ذًكٍُ انطانة يٍ يؼزفح اجزاءا3

 ـ دراسح انًىاد انقاَىَُح انًهغاج وانًؼذنح نهُصىص انذسرىرَح.4

 تُُح انًقزر .22

يخزجاخ انرؼهى  انساػاخ األسثىع

 انًطهىتح
 طزَقح انرقُُى طزَقح انرؼهُى اسى انىدذج / أو انًىضىع

ذؼزَف انقاَىٌ انذسرىرٌ   3 2

وكُفُح َشأج قىاػذِ و 

ذؼزَف انذونح ودراسح 

 َظزَاخ ذفسُز اصم َشأذها

انشزح 

 وانرىضُخ
االخرثاراخ 

 انشفىَح

انشزح  نذونح واركاَها ياهُح ا   3 7

 وانرىضُخ
االخرثاراخ 

 انشفىَح
انشزح  وسائم اسُاد انسهطح  3 3

 وانرىضُخ
االخرثاراخ 

 االنكرزوَُح
انشزح  انُظى االَرخاتُح  3 4

 وانرىضُخ
االخرثاراخ 

 انشفىَح
انشزح  اَىاع انذول  3 5

 وانرىضُخ
االخرثاراخ 

 انشفىَح
يفهىو انقاَىٌ انذسرىرٌ   3 6

ح قىاػذِ يغ اسانُة وطثُؼ

 َشأج انذساذُز

انشزح 

 وانرىضُخ
االخرثاراخ 

 االنكرزوَُح

انشزح  اَىاع انذساذُز  3 7

 وانرىضُخ
االخرثاراخ 

االنكرزوَُح 

 وانشفىَح



  

 5انصفحح  
 

  

 



  

 1انصفحت  
 

  

 ًىرج وصف انًمشسَ

 

 وصف انًمشس

 

 

 ِؼخ ٍِسبْ / وٍٍخ اٌمبْٔٛ عب انًؤسست انتعهيًيت .1

 اٌمسُ اٌؼبَ     / انًشكض عهًي انمسى ان .2

 د /  اٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ اٌؼبَ اسى / سيض انًمشس .3

 ِؾبضراد  أشكال انحضىس انًتاحت .4

  سٕٛي  انفصم / انسُت .5

 سبػخ  99 )انكهي(عذد انساعاث انذساسيت  .6

 77/7/7972 تاسيخ إعذاد هزا انىصف  .7

 

 اهذاف انًمشس -8
 
 لمانون الدولي العام.التعريف با -1

 المواعد الدولية.تمييز لواعد المانون الدولي العام عن غيره من  -2

 تسمية المانون الدولي العام.  -3
 بيان طبيعة المانون الدولي العام -4

 التعريف بمصادر المانون الدولي العام . -5

 بيان تدوين لواعد المانون الدولي العام  -6

 م بيان اشخاص المانون الدولي العا -7

 بيان الطرق السلمية لتسوية المنازعات الدولية  -8

 التعريف بمحكمة العدل الدولية واليه تكوينها واختصاصها واالجراءات التي تطبمها .  -9

يوفر وصف الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  

 2انصفحت  
 

  

 وطشائك انتعهيى وانتعهى وانتمييى ًمشساث انيخشج .11

 

  هذاف انًعشييت األ -أ

 خ لٛاػذٖ ٚٔطبلٗ .اٌزؼرٌف ثّجبدئ ٚاطٛي اٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ اٌؼبَ ٚثٍبْ طجٍؼ-2أ

 ثٍبْ ِظبدر االطٍٍخ ٚاٌّسبػذح ٌٍمبْٔٛ اٌذًٌٚ اٌؼبَ  -7أ

 ثٍبْ اشخبص اٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ اٌؼبَ ٚخضٛػُٙ ٌمٛاػذٖ ٚرلبثزٗ  -3أ

اٌزٕظٍُ اٌسٍبسً ٚاٌّؼٍبر اٌمبًٔٛٔ ٌٍذٌٚخ (  ِغ رٕبٚي  –االلٍٍُ  –ٕبطر اٌذٌٚخ ) اٌشؼت اٌزؼرٌف ثؼ -4أ

 .2987ِٕٚٙب ارفبلٍخ لبْٔٛ اٌجؾبر ٌؼبَ اُ٘ االرفبلٍبد اٌذٌٍٚخ 

 ثٍبْ اٌٍخ ٚطرق رسٌٛخ إٌّبزػبد اٌذٌٍٚخ ثبٌطرق اٌسٍٍّخ. -5أ

   -6أ

 

  ًمشس.انخاصت بان يتانًهاساتاألهذاف   -ب 

 رّىٍٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼرفخ اٌٍٙئبد ٚإٌّظّبد اٌذٌٍٚخ اٌزً رؼًّ  داخً اٌذٌٚخ. – 2ة

 اٌسٍُ ٚاالِٓ ثٍٓ افراد اٌّغزّغ ِٚ٘ٛب ٌسؼى اٌٍٗ اٌّغزّغ  لٍبَ اٌطٍجخ ثضرٚرح ٔشر صمبفخ – 7ة

 اٌذًٌٚ ٚرغٕت اٌؾرٚة .         

 رؾفٍس اٌطبٌت ػٍى رٛضٍؼ ٚرفسٍر ٔظٛص اٌّؼب٘ذاد اٌذٌٍٚخ ثشىً ٚاضؼ ٚثسٍظ.  – 3ة

    

 طشائك انتعهيى وانتعهى   

  ِؾبضراد ٔظرٌخ 

  رطجٍك اٌؼًٍّ فً اٌّؾىّخ االفزراضٍخ 

  ثبٌٛسبئً اٌزمٍٕخ اٌؾذٌضخ فً ػرع ِمبطغ فٍذٌٌٛخ رٛضٍؾٍخ الُ٘ اٌّسبئً فً اٌمبْٔٛ االسزؼبٔخ

 اٌذًٌٚ اٌؼبَ 

 

  

 طشائك انتمييى     

  ػًّ رمبرٌر ِفبعئخ 

  اٌّشبروخ فً اٌّؾبضرح ٚفزؼ ثبة إٌّبلشبد 



  

 3انصفحت  
 

  

 

  ِزبثؼخ اٌجؾٛس ٚرمٍّٙب 

 

 

 األهذاف انىجذاَيت وانميًيت  -ج

 .ػٍى اٌغبٔت اٌفىري فً ِؼرفخ رؾًٍٍ ٔظٛص اٌّؼب٘ذاد اٌذٌٍٚخ  رؾفٍس ٚرشغٍغ اٌطٍجخ -2ط

 ِؼرفخ اُ٘ إٌّظّبد اٌذٌٍٚخ ٚاٌٍخ ػٍّٙب . -7ط

 ِؼرفخ ِجذا سٍبدح اٌذٚي ٚػذَ اٌزغبٚز ػٍٍٙب ٚػذَ اٌزذخً فً شؤٚٔٙب اٌذاخٍٍخ  -3ط

  

    

 طشائك انتعهيى وانتعهى  

اٌىزرٍٚٔخ ِغ فزؼ ثبة إٌّبلشخ ٌغرع اٌظبي اٌّبدح اٌؼٍٍّخ  ٌٚزُ رٌه ػٓ طرٌك اٌّؾبضراد إٌظرٌخ وبٔذ اَ

ثشىً ِجسظ ٚٚاضؼ ِغ اٌزأوٍذ ػٍى ضرٚرح ِراعؼخ ِىزجخ اٌىٍٍخ اٌزمٍٍذٌخ اَ االٌىزرٍٚٔخ فٍّب ٌخض ثؾٛس 

 اٌزخرط ٌٍطٍجخ ٌزمٍّٙب .

   

 طشائك انتمييى  

 اٌّؾبضراد إٌظرٌخ ٚاالٌىزرٍٚٔخ 

 عٛثخطرػ اسئٍخ ٚاالسزّبع اٌى اال 

 االشزران فً ٚرش ػًّ لبٍٔٛٔخ ٌٍطٍجخ 

 

 

 انًُمىنت ) انًهاساث األخشي انًتعهمت بمابهيت انتىظيف وانتطىس انشخصي (.انتأهيهيت انعايت و انًهاساث -د 

 

شؤْٚ اٌّغزّغ اٌذًٌٚ ٚاُ٘ ِب ٌظدذر ِدٓ إٌّظّدبد اٌذٌٍٚدخ ٚااللٍٍٍّدخ ِدٓ ؽش اٌطٍجخ ػٍى االطالع ِٚزبثؼخ 

 ٌٚؼً اثرز٘ب ِٕظّخ االُِ اٌّزؾذح وٛٔٙب ِٕظّخ ػبٌٍّخ رٙزُ ثشؤْٚ اٌّغزّغ اٌذٌٚخ ثرِزٗ. لراراد ٚرٛطٍبد

 



  

 4انصفحت  
 

  

 ثٍٕخ اٌّمرر .22

 األسجٛع
 

ِخرعبد  اٌسبػبد

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

 طرٌمخ اٌزمٍٍُ طرٌمخ اٌزؼٍٍُ اسُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛضٛع

انفصم انذساسي االول   3 2

 تعشيف انماَىٌ انذوني انعاو
االختبارات الشفوية  وضيحالشرح والت

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح طبيعت انماَىٌ انذوني انعاو  3 7
 والكرتونية

عاللت انماَىٌ انذوني انعاو   3 3

 يع انماَىٌ انىطُي
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح يصادس انماَىٌ انذوني انعاو  3 4
 والكرتونية

انششوط انشكهيت ألبشاو   3 5

 انًعاهذاث
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انتصذيك وتسجيم   3 6

 انًعاهذاث
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

7 

 
ششوط صحت اَعماد   3

 انًعاهذاث وتُفيزها
ت الشفوية االختبارا الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح أثش انًعاهذاث وتفسيشها  3 8
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح تعذيم انًعاهذاث واَتهائها  3 9
 والكرتونية

يصادس انماَىٌ انذوني انعاو   3 29

يبادئ  –) انعشف انذوني 

انًصادس  –انماَىٌ انعايت 

 ًساعذة (ان

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح تذويٍ انماَىٌ انذوني انعاو  3 22
 والكرتونية

اشخاص انماَىٌ انذوني   3 27

 انعاو
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

فوية االختبارات الش الشرح والتوضيح االَهاس  3 23
 والكرتونية

انًًشاث  –انًياِ انذاخهيت   3 24

 انبحشيت
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انتُظيى  –انجى  –انبحاس   3 25

 انسياسي
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية



  

 5انصفحت  
 

  

 انبُيت انتحتيت  .12

 المؤلف عصام العطية –كتاب المانون الدولي العام  ـ اٌىزت اٌّمررح اٌّطٍٛثخ 2

 انفصم انذساسي انثاَي   3 2

 انذول تايت انسيادة 

 انذول َالصت انسيادة  

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح حياة انذول   3 7
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح اشكال االعتشاف   3 3
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح اشكال االعتشاف  3 4
 والكرتونية

انتي تطشأ عهً انتغيشاث   3 5

 انذونت
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انتغيشاث انتي تطشأ عهً   3 6

 انذونت
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انًسؤونيت انذونيت واثاسها   3 7
 والكرتونية

8 3   

اشخاص انماَىٌ انذوني 

 اوانع

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

9 3   

 انًُظًاث انذونيت
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انطشق انسهًيت نتسىيت   3 29

 انًُاصعاث انذونيت 
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

ارات الشفوية االختب الشرح والتوضيح انطشق انذبهىياسيت   3 22
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انتسىيت انسياسيت   3 27
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انتحكيى   3 23
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انتسىيت انمضائيت   3 24
 والكرتونية

االختصاص انُىعي   3 25

ي  نًحكًت انعذل وااليتائ

انذونيت واالجشاءاث  

 وانمىاعذ انتي تطبمها

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية



  

 6انصفحت  
 

  

 المؤلف عصام العطية –كتاب المانون الدولي العام  )اٌّظبدر(  ـ اٌّراعغ اٌرئٍسٍخ 7

               ـ اٌىزت ٚاٌّراعغ اٌزً ٌٛطى ثٙب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼٍٍّخ , اٌزمبرٌر ,.... ) 
كل ما يصدر من المنظمات العالمية وااللليمية من لرارات 

 .المانون الدولي  بالشأنوتوصيات تهتم 

ة ـ اٌّراعغ االٌىزرٍٚٔخ, ِٛالغ االٔزرٍٔذ 

.... 
لرسمية للمنظمات الدولية وااللليمية وكذلن كل ما اهم الموالع ا

 من اخبار وتمارير مهمة . يهم الشأن الدولي

 

 خطت تطىيش انًمشس انذساسي  .13

  

 

ِٓ خالي اسزؼّبي اٌٛسبئً  طجٍـك ثـراِظ ِٕزخجـخ أصجزـذ فبػٍٍزٙـب فـً رطـٌٛر إٌّـب٘ظ اٌذراسـٍخاٌؼًّ ػٍى ر

 ٍّب ٌخض ِٛاضٍغ اٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ .اٌزمٍٕخ اٌؾذٌضخ ثبٌزذرٌس ٚاٌؼرع ف

 
 



  

 1انظفحح  
 

  

 ًىرج وطف انًمشسَ

 

 وطف انًمشس

 

 

 يؼخ يُسبٌ / كهُخ انقبَىٌ خب انًؤسسح انتؼهيًيح .1

 انقسى انخبص    / انًشكز ؼهًي انمسى ان .2

 ج زدبرٌ / نقبَىٌ اان اسى / سيز انًمشس .3

 يسبضراد  أشكال انحضىس انًتاحح .4

  سُىٌ  انفظم / انسُح .5

 سبػخ 66 )انكهي(ػذد انساػاخ انذساسيح  .6

 77/7/7672  تاسيخ إػذاد هزا انىطف  .7

 

 اهذاف انًمشس -8
 

 

مصرطلاا  ال اصرم لالاررار  الى اطالع الطالب على المفرردا  اسااارٌم مرال  رال  ٌهدف المقرر ال

والاررار واٌارا المقار ررم لال صروا القا و ٌررم ال اصرم لررٌال المقررع  الررااررً والاقررٌرا  اس ررر  

للواوف على موااع ال ل  وال قا الاً اراري ال صوا الاقرٌرٌم وكذلك ٌهردف ذرذا المقررر الرى 

 على الامٌٌز لٌال اسعما  الاً  ا عللها المقرع الارارٌم م ها او غٌر الارارٌم. ا  رر  الطالب اادر

ٌوفر وصف المقرر ذذا إٌرازا  مقااٌا  ألذم  صائا المقرر وم ررا  الارلم الماوارم مال الطالب ااقٌقها 

المااام. وسلد مال الرلط لٌ ها ولٌال وصف الارلم ملرذ ا  عما إذا كاال اد اقق اساافاد  القصو  مال فرا 

 ؛اللر امج.



  

 2انظفحح  
 

  

 

 وطشائك انتؼهيى وانتؼهى وانتمييى ًمشساخ انيخشج .11

  هذاف انًؼشييح األ -أ
 يؼرفخ انطبنت ثبنُظبو انقبَىٍَ نهزدبرح . -2أ

 يؼرفخ انطبنت فٍ كُفُخ رسهُم انُصىص انقبَىَُخ. -7أ

  هً االػًبل انزدبرَخ وشروط يًبرسزهب .انزؼرف ػ -3أ

  ًمشس.انخاطح تان يحانًهاساتاألهذاف   -ب 

 يهبرح انزرافغ فٍ انذػبوي انزدبرَخ .  – 2ة

 اكزسبة انطبنت انًهبرح فٍ يهُخ انزدبرح يسزقجالً .– 7ة

 انزًُُس ثٍُ انًُبزػبد انزدبرَخ وانًذَُخ.– 3ة

 
 طشائك انتؼهيى وانتؼهى      

 انطبنت ثبنجسىس راد انؼالقخ ثبنًىضىع . ركهُف 
  يسبضراد َظرَخ. 
 زطجُق انؼًهٍ فٍ انًسكًخ االفزراضُخ ان. 

 طشائك انتمييى      

  ػًم رقبرَر يفبخئخ 
  انًشبركخ فٍ انًسبضرح وفزر ثبة انًُبقشبد 
 

 األهذاف انىجذاَيح وانميًيح  -ج

 . دبرَخانقذرح ػهً انًُبقشخ يغ انًخزصٍُ ثبأليىر انز -2ج

 . االخبثخ ػهً االسئهخ انزدبرَخ -7ج

  
 طشائك انتؼهيى وانتؼهى     

  يسبضراد َظرَخ وانكزروَُخ 
 رسى يخططبد رؼرَفُخ 

 طشائك انتمييى    

  طرذ االسئهخ نهطالة وسًبع االخبثبد 

  ركهُف انطهجخ ثبنجسىس 
 نًتؼهمح تماتهيح انتىظيف وانتطىس انشخظي (.انًُمىنح ) انًهاساخ األخشي اانتأهيهيح انؼايح و انًهاساخ -د 

 

 يؼرفخ انطبنت ثبنقىاٍَُ انزدبرَخ  -2د

 اٌ َكىٌ ثبزش فٍ االيىر انزدبرَخ  -7د



  

 3انظفحح  
 

  

 ثُُخ انًقرر .22

يخرخبد  انسبػبد األسجىع

انزؼهى 

 انًطهىثخ

 طرَقخ انزقُُى طرَقخ انزؼهُى اسى انىزذح / أو انًىضىع

    انفظم انذساسي االول /     7 2

يمذيح ػٍ انماَىٌ انتجاسي 

وتشًم ) تؼشيفح وتياٌ يظادسج 

ووالغ انماَىٌ انتجاسي يي انؼشاق 

) 

 االختبارات الشفوية الشرح والتوضيح
 والكرتونية

              االػًال انتجاسيح وانتاجش  7 7

 () َطاق تطثيك انماَىٌ انتجاسي
 االختبارات الشفوية الشرح والتوضيح

) انًمظىد   حنتجاسياالػًال ا  7 3

تانؼًم انتجاسي ـ انتؼشيف تانؼًم 

انتجاسي يٍ خالل  انُظشياخ ـ 

ـ انتذاول ـ انًششوع ـ  انًضاستح)

 انحشيح ـ انسثة(

 الشرح والتوضيح

 

االختبارات الشفوية 
 والكرتونية

                انُظاو انماَىَي نهؼًم انتجاسي   7 4

) انتًييز تيٍ االػًال انتجاسيح 

 واالػًال انًذَيح (

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

                  اَىاع االػًال انتجاسيح   7 5

( ) االػًال انتجاسيح انًُفشدج

و)االػًال انتجاسيح انىاسدج تظيغح 

 انًششوع((

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

دج تظيغح االػًال انتجاسيح انىاس  7 6

 انًششوع
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انتاجش) انشخض انطثيؼي   7 7

 وانشخض انًؼُىي(
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

ششوط انتاجش ) االحتشاف   7 8

ويًاسسح انُشاط انتجاسي تاسى 

انشخض ونحساتح انخاص 

 واالههيح انتجاسيح (

االختبارات الشفوية  لتوضيحالشرح وا
 والكرتونية

واجثاخ انتاجش ) انسجم انتجاسي   7 9

 (السى انتجاسي وانذياتش انتجاسيحوا
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االسى انتجاسي وتشًم انًمظىد   7 26

تاالسى انتجاسي وتًيزِ ػٍ غيشِ 

وواجة اتخار اسى تجاسي 

 وانحًايح انماَىَيح

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

انذياتش انتجاسيح وتشًم اَىاع   7 22

انذياتش انتجاسيح وانمىاػذ انخاطح 

تًسك انذياتش وتمذيى انذياتش 

 واالحتجاج تها

االختبارات الشفوية  لشرح والتوضيحا
 والكرتونية

االيتُاع ػٍ انًُايسح غيش   7 27

 انًششوػح

 

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

انؼمىد انتجاسيح وانؼًهياخ   7 23

 انًظشييح
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

ػمذ انُمم ) تؼشيف ػمذ انُمم ـ   7 24

 ظائظح ـ اَىاػح ـ اطشايح (خ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية



  

 4انظفحح  
 

  

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح االثاس انماَىَيح نؼمذ انُمم  7 25
 والكرتونية

 انفظم انذساسي انثاَي  7 2

يسؤونيح انُالم يي ػمذ َمم 

 االشياء وػمذ َمم االشخاص

 

الشفوية االختبارات  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

انىكانح تانؼًىنح ) انتؼشيف   7 7

تانىكانح تانؼًىنح وانتًييز تيُها 

وتيٍ انتًثيم انتجاسي وانمىاػذ 

 انتي تحكى انىكانح تانؼًىنح (

 

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

لشفوية االختبارات ا الشرح والتوضيح انتزاياخ انىكيم وانتزاياخ انًىكم  7 3
 والكرتونية

انضًاَاخ ) ضًاَاخ انىكيم   7 4

وضًاَاخ انًىكم ( واثاس انىكانح 

 تانُسثح نهغيش

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

ػمذ انتاييٍ )تؼشيف ػمذ انتأييٍ   7 5

وتياٌ اهًيتح واالسس انفُيح 

 نهتأييٍ ((

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 يةوالكرتون

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح اتشاو ػمذ انتأييٍ  7 6
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح االثاس انماَىَيح نؼمذ انتأييٍ  7 7
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح أَتهاء ػمذ انتأييٍ  7 8
 والكرتونية

يح و انثيىع انثحشيح تشًم ) انًمذ  7 9

 انتُظيى انذوني نهثيىع انثحشيح (
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انثيغ سيف أو كاف  ) تؼشيف انثيغ   7 26

سيف وتياٌ االثاس انماَىَيح نهثيغ 

 سيف (

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

انثيثغ يىب  ) تؼشيف انثيغ يىب   7 22

 (انماَىَيح نهثيغ يىب اءوتياٌ االاس
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح نؼًهياخ انًظشييحا  7 27
 والكرتونية

انحساب انجاسي ) تؼشيف انحساب   7 23

انجاسي ـ خظائض انحساب 

انجاسي ـ انطثيؼح انماَىَيح 

 نهحساب انجاسي (

 

ختبارات الشفوية اال الشرح والتوضيح
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح اثاس انحساب انجاسي  7 14
 والكرتونية

االػتًاد انًستُذي ) تؼشيف   7 25

االػتًاد انًستُذي ـ يتح االػتًاد 

انًستُذي ـ االثاس انماَىَيح 

 نالػتًاد انًستُذي(

 

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية



  

 5انظفحح  
 

  

 انثُيح انتحتيح  .12

 لاام دمحم ارٌد المؤلف  – الاراريكااب القا وال  ـ انكزت انًقررح انًطهىثخ 2

 فوزي دمحم اامً المؤلف – اراريكااب القا وال ال )انًصبدر(  ـ انًراخغ انرئُسُخ 7

               ـ انكزت وانًراخغ انزٍ َىصً ثهب  ا

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزقبرَر ,.... ) 
 ٌهم الطالب لالقأال الاراري واوا ٌ هك  ما 

ة ـ انًراخغ االنكزروَُخ, يىاقغ االَزرَُذ 

.... 
 . ذا  الرالام لالقوا ٌال الارارٌم اذم الموااع الرامٌم 

 

 خطح تطىيش انًمشس انذساسي  .13

  

نزًكٍُ  يؼرف انًزطهجبد انسذَثخ وانقىاٍَُ انًؼبصرح  قرسذَش انًُهح انخبص ثبنقبَىٌ انزدبرٌ ػهً وف

 خانطبنت ثكبفخ قىاٍَُ انزدبرح اإلنكزروَُ
 



  

 1انصفحت  
 

  

 ًىرج وصف انًمشسَ

 

 وصف انًمشس

 

 

 عبِؼخ ٍِسبْ / وٍٍخ اٌمبٔىْ  انًؤسست انتعهًُُت .1

 اٌمسُ اٌؼبَ     / انًشكز عهًٍ انمسى ان .2

  ق/  ؽمىق االٔسبْ اسى / سيز انًمشس .3

 ِؾبضراد  أشكال انحضىس انًتاحت .4

  سٕىي  انفصم / انسُت .5

 سبػخ 66 )انكهٍ(عذد انساعاث انذساسُت  .6

 77/7/7672 تاسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

 

 اهذاف انًمشس -8
 
 بمادة حموق االنسان ومفهوم الحك واالنسان.التعريف  -1

 .الشخصية المانونية لإلنسان ومعرفة مميزات الشخصية الطبيعية تمييز  -2

 .بيان مفهوم التطور التاريخي لفكرة حموق االنسان  -3
 االنسان. حموقاالسهام الفكري في تطور فكرة بيان  -4

 . مادة حموق االنسانالتعريف بمصادر  -5

 انواع الحموق والحريات العامة ومولف بعض االتفاليات الدولية والعربية منها.بيان  -6

 انواع الحموق والحريات العامة ومولف بعض الدساتير الدولية والعربية منها.بيان  -7

  الضمانات الدستورية والمضائية لحموق االنسان.بيان  -8

 .2005/ً دستور العراق  بحموق االنسان في الدساتير العرالية التعريف   -9

يوفر وصف الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  

 2انصفحت  
 

  

 وطشائك انتعهُى وانتعهى وانتمُُى ًمشساث انيخشج .11

 

  هذاف انًعشيُت األ -أ

  ثبٌؾمىق واٌؾرٌبد اٌؼبِخ وثٍبْ لىاػذهب ؤطبق ِّبرسزهب.اٌزؼرٌف -2أ

 ثٍبْ ِظبدر ؽمىق االٔسبْ. -7أ

  انىسطً ويٍ انششائع انسًاوَت. انعصىس و انعصىس انمذًَت نفكشة حمىق االَساٌ يٍبُاٌ انتطىس انتاسَخٍ  -3أ

 .لشخصية المانونية لإلنسان ومعرفة مميزات الشخصية الطبيعية ف ثباٌزؼرٌ -4أ

 الضمانات الدستورية والمضائية لحموق االنسان والرلابة عليها.بيان  -5أ

  .7665واٌؾرٌبد اٌؼبِخ فً دسزىر اٌؼراق ثٍبْ اٌؾمىق  -6أ

 

  ًمشس.انخاصت بان ُتانًهاساتاألهذاف   -ب 

 .ٌزٍه اٌؾمىق واٌؾرٌبد وطرق ِّبرسزهب فً داخً اٌذوٌخ او خبرعهبرّىٍٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼرفخ  – 2ة

          .ثٍٓ افراد اٌّغزّغِّبرسخ ؽمىق االٔسبْ لٍبَ اٌطٍجخ ثضرورح ٔشر صمبفخ  – 7ة

االؽبطخ ثبٌٕظىص اٌذسزىرٌخ اٌزً رخض ؽمىق االٔسبْ واالطالع ػٍى رؾفٍس اٌطبٌت ػٍى  – 3ة

 اػالٔبد ؽمىق االٔسبْ اٌىطٍٕخ واٌؼبٌٍّخ.

 

    

 طشائك انتعهُى وانتعهى   

  ِؾبضراد ٔظرٌخ 

  رطجٍك اٌؼًٍّ فً اٌّؾىّخ االفزراضٍخ 

  رىضٍؾٍخ الهُ اٌىصبئك واالرفبلٍخ اٌزً االسزؼبٔخ ثبٌىسبئً اٌزمٍٕخ اٌؾذٌضخ فً ػرع ِمبطغ فٍذٌىٌخ

 رخض ؽمىق االٔسبْ.

  

 طشائك انتمُُى     

 .ػًّ رمبرٌر 

  اٌّشبروخ فً اٌّؾبضرح وفزؼ ثبة إٌّبلشبد 

  ِزبثؼخ اٌجؾىس ورمٍّهب 
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 األهذاف انىجذاَُت وانمًُُت  -ج

 .فخ رؾًٍٍ ٔظىص اػالٔبد ؽمىق االٔسبْرؾفٍس ورشغٍغ اٌطٍجخ ػٍى اٌغبٔت اٌفىري فً ِؼر -2ط

 . اٌّشبروخ فً إٌّظّبد االٔسبٍٔخ اٌّغزّؼٍخ واٌؼبٌٍّخ اٌّطبٌجخ ثؾمىق االٔسبْ -7ط

 ذَ رغبوزهب.وػ اٌفرد ثؾمىله إٌّظىص ػٍٍهب فً اٌذسزىرِؼرفخ  -3ط

  

    

 طشائك انتعهُى وانتعهى  

وٌزُ رٌه ػٓ طرٌك اٌّؾبضراد إٌظرٌخ وبٔذ اَ اٌىزرؤٍخ ِغ فزؼ ثبة إٌّبلشخ ٌغرع اٌظبي اٌّبدح اٌؼٍٍّخ 

 . ٍٍخ اٌزمٍٍذٌخ اَ االٌىزرؤٍخ ثشىً ِجسظ وواضؼ ِغ اٌزأوٍذ ػٍى ضرورح ِراعؼخ ِىزجخ اٌى

   

 طشائك انتمُُى  

 اٌّؾبضراد إٌظرٌخ واالٌىزرؤٍخ 

  اٌى االعىثخطرػ اسئٍخ واالسزّبع 

 االشزران فً ورش ػًّ لبٔىٍٔخ ٌٍطٍجخ 

 

 

 انًُمىنت ) انًهاساث األخشي انًتعهمت بمابهُت انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (.انتأهُهُت انعايت و انًهاساث -د 

 

شثثنوْ اٌّغزّثثغ اٌثثذوًٌ واهثثُ ِثثب ٌظثثذر ِثثٓ إٌّظّثثبد اٌذوٌٍثثخ وااللٍٍٍّثثخ ؽثثش اٌطٍجثثخ ػٍثثى االطثثالع وِزبثؼثثخ 

ػبٌٍّخ رهثزُ ثشثنوْ اٌّغزّثغ ِٓ لراراد ورىطٍبد وٌؼً اثرزهب ِٕظّخ االُِ اٌّزؾذح وىٔهب ِٕظّخ االٔسبٍٔخ 

 ثرِزه. اٌذوًٌ

 



  

 4انصفحت  
 

  

 ثٍٕخ اٌّمرر .22

 األسجىع
 

ِخرعبد  اٌسبػبد

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ

 طرٌمخ اٌزمٍٍُ طرٌمخ اٌزؼٍٍُ اسُ اٌىؽذح / أو اٌّىضىع

انفصم انذساسٍ االول   7 2

يفهىو حمىق تعشَف 

 االَساٌ

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

انتطىس انتاسَخٍ نفكشة   7 7

 حمىق االَساٌ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

يكشة حمىق االَساٌ يٍ   7 3

 انعصىس انمذًَت
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

يكشة حمىق االَساٌ يٍ      7 4

 انعصىس انىسطً
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

يكشة حمىق االَساٌ يٍ   7 5

 انششائع انسًاوَت
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

يٍ تطىس انفكشٌ االسهاو   7 6

يٍ انعصىس حمىق االَساٌ 

 انمذًَت وانىسطً 

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

7 

 
االسهاو انفكشٌ وانفهسفٍ   7

يٍ تطىس حمىق االَساٌ يٍ 

 عصش انُهضت وانحذَث

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

اَىاع انحمىق وانحشَاث   7 8

انعايت ويىلف االتفالُاث 

انذونُت وانذساتُش انًماسَت 

 انعشبُت

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

انحمىق وانحشَاث انعايت   7 9

 انتمهُذَت 
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انحمىق وانحشَاث   7 26

 انشخصُت 
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انحمىق وانحشَاث انفكشَت  7 22
 والكرتونية

حك انًشاسكت يٍ اداسة   7 27

 انشؤوٌ انعايت
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انحك يٍ انًساواة  7 23
 والكرتونية

انحشَاث االلتصادَت/ حشَت   7 24

 انتًهك/ حشَت انتجاسة
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انحمىق االجتًاعُت/ حك   7 25

 حك انضًاٌ االجتًاعٍ انعًم/
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية
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 انبُُت انتحتُت  .12

 حميد حنون خالدالمؤلف  – حموق االنسانكتاب  ـ اٌىزت اٌّمررح اٌّطٍىثخ 2

 انفصم انذساسٍ انثاٍَ  7 2

حمىق االَساٌ يٍ دستىس 

 2115انعشاق 

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

الشفوية االختبارات  الشرح والتوضيح انحمىق وانحشَاث انشخصُت  7 7
 والكرتونية

انحك يٍ انحُاة/ انحك يٍ   7 3

 انخصىصُت
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انحك يٍ انكشايت وانحشَت   7 4

 وساليت انشخصُت
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

حك انجُسُت / حشَت االلايت   7 5

 وانتُمم
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انحمىق وانحشَاث انفكشَت  7 6
 والكرتونية

حشَت انعمُذة واالدَاٌ        7 7

 حشَت انشاٌ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

حك انتجًع او االجتًاع        7 8

 حشَت انتعهُى
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

9 7   

حك انًشاسكت يٍ انشؤوٌ 

 انعايت

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

 انحمىق انسُاسُت  7 26

 حك انتىظف
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

 انحك يٍ انًساوة  7 22

 انًساوة اياو انماَىٌ

 انًساواة اياو انمضاء

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح وسائم حًاَت حمىق االَساٌ  7 27
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انىسائم انماَىَُت  7 23
 والكرتونية

 انتششَع انعادٌ  7 24

 لاَىٌ انعمىباث

 اصىل انًحاكًاث انجزائُت

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

 انىسائم انمضائُت  7 25

 انشلابت عهً دستىسَت انمىاٍَُ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية



  

 6انصفحت  
 

  

 حميد حنون خالدالمؤلف  – حموق االنسانكتاب  )اٌّظبدر(  ـ اٌّراعغ اٌرئٍسٍخ 7

               ـ اٌىزت واٌّراعغ اٌزً ٌىطى ثهب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼٍٍّخ , اٌزمبرٌر ,.... ) 
من االنسانية كل ما يصدر من المنظمات العالمية وااللليمية 

 . بشؤون حموق االنسانلرارات وتوصيات تهتم 

االٌىزرؤٍخ, ِىالغ االٔزرٍٔذ ة ـ اٌّراعغ 

.... 
 .االنسانية ت الدولية وااللليميةاهم الموالع الرسمية للمنظما
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ِٓ خالي اسزؼّبي اٌىسبئً  طجٍـك ثـراِظ ِٕزخجـخ أصجزـذ فبػٍٍزهـب فـً رطـىٌر إٌّـبهظ اٌذراسـٍخاٌؼًّ ػٍى ر

 . ؽمىق االٔسبْاٌزمٍٕخ اٌؾذٌضخ ثبٌزذرٌس واٌؼرع فٍّب ٌخض ِىاضٍغ 

 
 



  

 1انصفحة  
 

  

 ًىرج وصف انًقشسَ

 

 وصف انًقشس

 

 

 عبِؼخ ١ِسبْ / و١ٍخ اٌمبْٔٛ  انًؤعغة انتعهيًية .1

 اٌمسُ اٌؼبَ     / انًشكض عهًي انقغى ان .2

 ط /  االعشاَ ٚػٍُ اٌؼمبة ػٍُ اعى / سيض انًقشس .3

 ِؾبضشاد  أشكال انحضىس انًتاحة .4

  سٕٛٞ  انفصم / انغُة .5

 سبػخ 60 )انكهي(عذد انغاعات انذساعية  .6

 77/7/7072 تاسيخ إعذاد هزا انىصف  .7

 

 اهذاف انًقشس -8
 
 .بعلم االجرام وعلم العقاب  التعرٌف -1

 .العالقة بٌن علم االجرام وعلم العقاب بغٌره من العلوم الجنائٌة  -2

 .بٌان النظرٌات التً فسرت السلوك اإلجرامً فً علم االجرام   -3
 العقابٌة وانواعها فً علم العقاببٌان المؤسسات  -4

 . معرفة هوامل السلوك اإلجرامً فً علم االجرام -5

  بٌان دور المؤسسات العقابٌة فً تنفٌذ الجزاءات فً علم العقاب -6

  دور المؤسسات العقابٌة فً تنفٌذ التدابٌر االحترازٌة -7

 اسالٌب المعاملة العقابٌة داخل المؤسسات العقابٌةبٌان  -8

 . رج المؤسسات العقابٌةاسالٌب المعاملة العقابٌة خابٌان   -9

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  

 2انصفحة  
 

  

 وطشائق انتعهيى وانتعهى وانتقييى ًقشسات انيخشخ .11

 

  هذاف انًعشيية األ -أ

 .اٌزؼش٠ف ثّجبدئ ػٍُ االعشاَ ٚػٍُ اٌؼمبة-2أ

  اٌزطٛس اٌؾبطً فٟ وً ِٓ ػٍُ االعشاَ ٚػٍُ اٌؼمبةث١بْ  -7أ

 ث١بْ اشخبص اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ ٚخضٛػُٙ ٌمٛاػذٖ ٚسلبثزٗ  -3أ

ّؤسسبد بطٗ ٚث١بْ اصش اٌؼمٛثخ ٚأٛاع اٌثبٌّغشَ ِٚذاخً اٌزفس١ش ٌٍسٍٛن اإلعشاِٟ ٚأّاٌزؼش٠ف  -4أ

 اٌؼمبث١خ

 .ث١خبد اٌؼمبث١خ أٚ خبسط اٌّؤسسخ اٌؼمبرٕف١ز اٌؼمٛثخ سٛاء داخً اٌّؤسسث١بْ ا١ٌخ ٚطشق  -5أ

 

  ًقشس.انخاصة تان يةانًهاساتاألهذاف   -ب 

 داخً اٌذٌٚخ.  اٌّؾبوُ ٚأٛاػٙبرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ ا١ٌٙئبد  – 2ة

 ل١بَ اٌطٍجخ ثضشٚسح ٔشش صمبفخ اٌسٍُ ٚاالِٓ ث١ٓ افشاد اٌّغزّغ ِٚ٘ٛب ٠سؼٝ ا١ٌٗ اٌّغزّغ  – 7ة

 . ٌزغٕت االعشاَ ٚث١بْ ا١ّ٘خ اٌّغزّغ اٌس١ٍُ         

ػٍٝ رٛض١ؼ ٚرفس١ش ٔظٛص اٌمبْٔٛ ٚا١ّ٘خ ِؼشفخ اٌزطٛس اٌؾبطً فٟ دساسخ  اٌطبٌترؾف١ض  – 3ة

 . إٌفس١خ االعشا١ِخ ٚاصش٘ب ػٍٝ اٌسٍٛن االعشاِٟ

    

 طشائق انتعهيى وانتعهى   

  ِؾبضشاد ٔظش٠خ 

  رطج١ك اٌؼٍّٟ فٟ اٌّؾىّخ االفزشاض١خ 

  اٌزٟ رظذس٘ب اٌّؾبوُ ٚرزجغ اخجبس  اشٙش االؽىبَاالسزؼبٔخ ثبٌٛسبئً اٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ فٟ ػشع

 اٌزؼذ٠الد اٌمب١ٔٛٔخ ِٚب ٠ظذس ػٓ ِغٍس اٌمضبء االػٍٝ

  

 طشائق انتقييى     

  ػًّ رمبس٠ش ِفبعئخ 

  اٌّشبسوخ فٟ اٌّؾبضشح ٚفزؼ ثبة إٌّبلشبد 

 ٌّٙب ١ٚرم١ زمبس٠شِزبثؼخ ا 



  

 3انصفحة  
 

  

 

 

 

 األهذاف انىخذاَية وانقيًية  -ج

 . ٔظٛص اٌمبْٔٛ رؾف١ض ٚرشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌغبٔت اٌفىشٞ فٟ ِؼشفخ  -2ط

 ٚا١ٌخ ػٍّٙب . ٔفس١خ اٌّغشَ ٚاصش٘ب ػٍٝ اٌسٍٛن االعشاِِٟؼشفخ  -7ط

  اٌزغش٠ُ ٚاٌؼمبة ِؼشفخ ِجذا  -3ط

  

    

 طشائق انتعهيى وانتعهى  

إٌّبلشخ ٌغشع ا٠ظبي اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ  ٠ٚزُ رٌه ػٓ طش٠ك اٌّؾبضشاد إٌظش٠خ وبٔذ اَ اٌىزش١ٔٚخ ِغ فزؼ ثبة

ثشىً ِجسظ ٚٚاضؼ ِغ اٌزأو١ذ ػٍٝ ضشٚسح ِشاعؼخ ِىزجخ اٌى١ٍخ اٌزم١ٍذ٠خ اَ االٌىزش١ٔٚخ ف١ّب ٠خض ثؾٛس 

 اٌزخشط ٌٍطٍجخ ٌزم١ّٙب .

   

 طشائق انتقييى  

 اٌّؾبضشاد إٌظش٠خ ٚاالٌىزش١ٔٚخ 

 طشػ اسئٍخ ٚاالسزّبع اٌٝ االعٛثخ 

  ػًّ لب١ٔٛٔخ ٌٍطٍجخاالشزشان فٟ ٚسش 

 

 

 انًُقىنة ) انًهاسات األخشي انًتعهقة تقاتهية انتىظيف وانتطىس انشخصي (.انتأهيهية انعاية و انًهاسات -د 

 

ِثثٓ لثثشاساد  االؽىثثبَ ٚاٌؼمٛثثثبدشثثؤْٚ اٌّغزّثثغ ا ٚا٘ثثُ ِثثب ٠ظثثذس ِثثٓ ؽثثش اٌطٍجثثخ ػٍثثٝ االطثثالع ِٚزبثؼثثخ 

الي إٌبطك اٌشسثّٟ ِٓ خ ٠ظذسِٖؾىّخ اسزئٕبف ١ِسبْ ِٚغٍس اٌمضبء االػٍٝ ِٚب ٚرٛط١بد ٌٚؼً اثشص٘ب 

 .ىزشٌٌٟٚٔٗ ٚ ِٛلؼخ اال

 



  

 4انصفحة  
 

  

 ث١ٕخ اٌّمشس .22

 األسجٛع
 

ِخشعبد  اٌسبػبد

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اسُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛضٛع

انفصم انذساعي االول   7 2

 تعهى االخشاوتعشيف 
االختبارات الشفوية  والتوضيحالشرح 

 والكرتونية

 اعانية انثحث االختًاعية  7 7

 االحصاء انًقاسَة 
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

 اعانية انثحث االختًاعية  7 3

انثحث االختًاعي دساعة 

 انحانة انًالحظة

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

 انًذاسط انتكىيُية  7 4

تفغيش نىتشوصو تفغيش 

 خىسَح

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

 نتكىيُيةانًذاسط ا  7 5

تفغيش هىتىٌ انًًذسعة 

 انتكىيُية انحذيثة

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

 انًذاسط انُفغية  7 6

انًذسعة انُفغية انتقهيذية 

 انتحهيم انُفغييذسعة 

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

7 

 
انًذسعة انُفغية انىاقعية   7

 انًذسعة اندغشايية 
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انًذسعة االختًاعية   7 8

انفشَغية انًذسعة 

 االختًاعية االيشيكية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

انًذسعة االشتشاكية يفهىو   7 9

 انُظشية انتكايهية
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

يذخم تفغيش انغهىك   7 20

 االَحشايي انىساثة
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح اندُظ وانغٍ  7 22
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انتكىيٍ انعضىي وانُفغي  7 27
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انغكش وادياٌ انًخذسات  7 23
 والكرتونية

انعىايم االختًاعية   2 24

 واالقتصادية
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انعىايم انغياعية  7 25
 والكرتونية



  

 5انصفحة  
 

  

 انفصم انذساعي انثاَي   2 2

  انتعشيف تعهى انعقاب
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

َظى انًؤعغات انعقاتية   2 7

انُظاو اندًعي انُظاو 

  االَفشادي انُظاو انًختهظ

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

َظى انًؤعغات انعقاتية   2 3

انُظاو انتذسيدي َظاو 

االصالحيات يىقف انقاَىٌ 

  انعشاقي

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح اشكال االعتشاف  2 4
 والكرتونية

 اَىاع انًؤعغات انعقاتية  2 5

عغات انعقاتية ؤانً

انًفتىحة انًؤعغات 

 انعقاتية انًغهقة

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

 اَىاع انًؤعغات انعقاتية  2 6

انًؤعغات انعقاتية شثه 

انًفتىحة اَىاع انًؤعغات 

 انعقاتية يي انقىاَيٍ انعشتية

 

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

 يفهىو انعقىتة اَىاع  2 7

 انعقىتات
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

8 2   

 انعقىتات انثذَية
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

9 2   

انعقىتات انغانثة نهحشية 

 انعقىتات انًانية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

يفهىو انتذاتيش االحتشاصية   2 20

انتذاتيش االحتشاصية اَىاع 

انششوط انعاية نهتذاتيش 

  االحتشاصية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح  االيشاج انششطي  2 22
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح  ايقاف تُفيز انعقىتة  2 27
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح  انقضائي االختثاس  2 23
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح  َظاو انثاسول  2 24
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انشعاية انالحقة  2 25
 والكرتونية



  

 6انصفحة  
 

  

 انثُية انتحتية  .12

 جمال ابراهٌم الحٌدريالمؤلف  –المعاصرعلم االجرام كتاب  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 2
 المؤلف جمال ابراهٌم الحٌدري –كتاب علم العقاب الحدٌث 

 جمال ابراهٌم الحٌدريالمؤلف  –علم االجرام المعاصركتاب  )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١س١خ 7
 المؤلف جمال ابراهٌم الحٌدري –كتاب علم العقاب الحدٌث 

               ـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
وزارة العدل ومجلس القضاء االعلى ومحاكم كل ما ٌصدر 

 . االستئناف

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 . لمجلس القضاء االعلى و وزارة العدلاهم المواقع الرسمٌة 

 

 خطة تطىيش انًقشس انذساعي  .13

  

 

ِٓ خالي اسزؼّبي اٌٛسبئً  طج١ـك ثـشاِظ ِٕزخجـخ أصجزـذ فبػ١ٍزٙـب فـٟ رطـ٠ٛش إٌّـب٘ظ اٌذساسـ١خاٌؼًّ ػٍٝ ر

ػٍُ االعشاَ ٚػٍُ اٌؼمبة ٚث١بْ ِذٜ رطٛس اٌمبْٔٛ اٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ ثبٌزذس٠س ٚاٌؼشع ف١ّب ٠خض ِٛاض١غ 

 .اٌغٕبئٟ

 
 



  

 1انصفحت  
 

  

 ًىرج وصف انًقشسَ

 

 وصف انًقشس

 

 

 عبِؼخ ١ِسبْ / و١ٍخ اٌمبْٔٛ  انًؤسست انتعهيًيت .1

 اٌمسُ اٌؼبَ     / انًشكض عهًي انقسى ان .2

 ْ/   االٔظّخ اٌس١بس١خ اسى / سيض انًقشس .3

 ِؾبظشاد  أشكال انحضىس انًتاحت .4

  سٕٛٞ  انفصم / انسُت .5

 سبػخ 03 )انكهي(عذد انساعاث انذساسيت  .6

 77/7/7372 تاسيخ إعذاد هزا انىصف  .7

 

 اهذاف انًقشس -8
 
 .االنظمة السٌاسٌةالتعرٌف  -1

 .انواع الحكومات استنادا الى وسٌلة اسناد السلطة -2

 .بٌان ما هً نظم الحكم الفردٌة   -0
 نظم الحكم الدٌمقراطٌةبٌان  -4

 . بٌان صور الدٌمقراطٌة -5

  له وبٌان صوره.التكٌٌف القانونً لالنتخاب واالعداد  -6

  انواع الحكومات, البرلمانً, الرئاسً والمختلط. -7

  مفهوم الدولة القانونٌة وضماناتها. -8

 . بٌان مفهوم االحزاب السٌاسٌة)التعرٌف والنشأة(  -9

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  

 2انصفحت  
 

  

 وطشائق انتعهيى وانتعهى وانتقييى ًقشساث انيخشج .11

 

  هذاف انًعشييت األ -أ

 .اسزٕبدا اٌٝ ٚس١ٍخ اسٕبد اٌسٍطخ ٌٙبِؼشفخ ِب ٟ٘ أٛاع اٌؾىِٛبد ٚرٌه -2أ

ٔظُ اٌؾىُ اٌفشد٠خ ٚاٌٍّى١خ ٚاٌذ٠ّمشاغ١خ ِٚؼشفخ اٌفشق ث١ٕٙب ٚاسجبة االخز ثٙب فٟ ثؼط ث١بْ  -7أ

  اٌذٚي.

  صٛس اٌذ٠ّمشاغ١خ اٌّجبششح ٚوزٌه اٌذ٠ّمشاغ١خ ا١ٌٕبث١خ ٚششػ صٛس االسزفزبء اٌشؼجٟ .ث١بْ  -0أ

ثمبْٔٛ االٔزخبة فٟ اٌؼشاق ِٚب ٟ٘ صٛس االٔزخبة ِٚؼشفخ االعشاءاد اٌز١ّٙذ٠خ اٌزؼش٠ف  -4أ

 . 7373ٌسٕخ  9ٌالٔزخبثبد, ٚوزٌه ششػ لبْٔٛ االٔزخبة سلُ  ٌّغٍس إٌٛاة اٌؼشالٟ سلُ 

 ث١بْ إٌظُ فٟ اٌؼبٌُ ٟٚ٘ إٌظبَ اٌجشٌّبٟٔ ٚاٌشئبسٟ ٚاٌّخزٍػ ِٚؼشفخ اٌفشق ث١ٓ ٘زٖ االٔظّخ.  -5أ

   ٔشأح االؽزاة اٌس١بس١خ ٚأٛاػٙب فٟ اٌؼبٌُ ٚث١بْ اٌفشق ث١ٕٙب. ث١بْ -6

 

  ًقشس.انخاصت بان يتانًهاساتاألهذاف   -ب 

إٌظُ اٌّخزٍفخ فٟ اٌؼبٌُ ٚخبصخ إٌظبَ اٌجشٌّبٟٔ اٌّطجك فٟ اٌؼشاق رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  – 2ة

 .ٚاسجبة االخز ثٗ  ٔشٛئِٗٚؼشفخ 

رؼٍُ و١ف١خ  اٌزضم١ف االٔزخبثٟ ِٓ خالي ِؼشفخ و١ف١خ صٛس االٔزخبة فٟ  ل١بَ اٌطٍجخ ثعشٚسح  – 7ة

اٌؼشاق ٚاٌزؼٍُ  ػٍٝ االعشاءاد اٌز١ّٙذ٠خ فٟ ػًّ االٔزخبثبد ِٓ خالي ٔشش اٌٛػٟ اٌضمبفٟ ٌذٜ غٍجخ 

 .       ِٚ٘ٛب ٠سؼٝ ا١ٌٗ اٌّغزّغ  و١ٍخ اٌمبْٔٛ

وً  ِٚسبِٜٚؼشفخ أٛاع االؽزاة اٌس١بس١خ فٟ اٌذٌٚخ ِٚب ٟ٘ ١ِّزاد  رؾف١ز اٌطبٌت ػٍٝ  – 0ة

 ؽزة ٌىٟ رىْٛ ٌٗ فٟ اٌّسزمجً سٜٚ ٚاظؾخ ػٍٝ رط٠ٛش صمبفزٗ اٌمب١ٔٛٔخ.  

    

 طشائق انتعهيى وانتعهى   

  ِؾبظشاد ٔظش٠خ  

  إٌظُ رٛظ١ؾ١خ الُ٘ اٌّسبئً فٟ  ذ٠ٛ٠خف االسزؼبٔخ ثبٌٛسبئً اٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ فٟ ػشض ِمبغغ

  اٌس١بس١خ .

 

  



  

 3انصفحت  
 

  

 طشائق انتقييى     

  ػًّ رمبس٠ش ِفبعئخ 

  اٌّشبسوخ فٟ اٌّؾبظشح ٚفزؼ ثبة إٌّبلشبد 

  ِزبثؼخ اٌجؾٛس ٚرم١ّٙب 

 

 

 األهذاف انىجذاَيت وانقيًيت  -ج

ثبٌٕسجخ ٌٛس١ٍخ اسٕبد أٛاع اٌؾىِٛبد رؾف١ز ٚرشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌغبٔت اٌفىشٞ فٟ ِؼشفخ  -2ط

 . اٌسٍطخ

 ٚا١ٌخ ػٍّٙب . إٌظُ اٌس١بس١خ ِؼشفخ  -7ط

  االٔزخبة ٚصٛس ػٍّٗ ٚرى١فٗ اٌمبٟٔٛٔ.ِؼشفخ ِجذا  -0ط

  

    

 طشائق انتعهيى وانتعهى  

٠ٚزُ رٌه ػٓ غش٠ك اٌّؾبظشاد إٌظش٠خ وبٔذ اَ اٌىزش١ٔٚخ ِغ فزؼ ثبة إٌّبلشخ ٌغشض ا٠صبي اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ 

ثشىً ِجسػ ٚٚاظؼ ِغ اٌزأو١ذ ػٍٝ ظشٚسح ِشاعؼخ ِىزجخ اٌى١ٍخ اٌزم١ٍذ٠خ اَ االٌىزش١ٔٚخ ف١ّب ٠خص ثؾٛس 

 اٌزخشط ٌٍطٍجخ ٌزم١ّٙب .

   

 طشائق انتقييى  

 اٌّؾبظشاد إٌظش٠خ ٚاالٌىزش١ٔٚخ 

 غشػ اسئٍخ ٚاالسزّبع اٌٝ االعٛثخ 

 االشزشان فٟ ٚسش ػًّ لب١ٔٛٔخ ٌٍطٍجخ 

 

 

 انًُقىنت ) انًهاساث األخشي انًتعهقت بقابهيت انتىظيف وانتطىس انشخصي (.انتأهيهيت انعايت و انًهاساث -د 

 

ف١ّثثب ٠خثثص اٌثثٕظُ اٌس١بسثث١خ  فثثٟ اٌؼثثبٌُ ِٚؼشفثثخ لثثٛا١ٔٓ شثثنْٚ اٌّغزّثثغ ؽثثش اٌطٍجثثخ ػٍثثٝ االغثثالع ِٚزبثؼثثخ 

إٌّشثٛس  4630اٌؼثذد ٚاٌزٞ صذس فٟ  7373ٌسٕٗ  9ٌٚغب٠خ لبْٔٛ سلُ  2975االٔزخبة فٟ اٌؼشاق ِٕز ػبَ 

     فٟ عش٠ذح اٌٛلبئغ اٌؼشال١خ.
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 ث١ٕخ اٌّمشس .22

 األسجٛع
 

ِخشعبد  اٌسبػبد

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اسُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛظٛع

َظى انفصم انذساسي االول   2 2

 انحكى انفشديت
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح خصائص انُظاو انذكتاتىسي  2 7
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انذيًقشاطيت انُيابيت  2 0
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انذيًقشاطيت شبت انًباششة  2 4
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انتكييف انقاَىَي نالَتخاب  2 5
 والكرتونية

االجشاءاث انتًهيذيت   2 6

 نالَتخاباث
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

7 

 
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح َظى االَتخاب  2

 والكرتونية

 َظاو االَتخاب باالغهبيت  2 8

 وَظاو انتًثيم انُسبي
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح يبذأ انفصم بيٍ انسهطاث  2 9
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انُظاو انبشنًاَي  2 23
 والكرتونية

انتعاوٌ وانتىاصٌ بيٍ   2 22

انسهطت انتششيعيت 

 وانتُفيزيت

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انُظاو انشئاسي  2 27
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انُظاو انًجهسي  2 20
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انُظاو انًختهظ   1 24
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح يشاجعت وايتحاٌ نهًادة  2 25
 والكرتونية

  االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انفصم انذساسي انثاَي   1 2



  

 6انصفحت  
 

  

 انبُيت انتحتيت  .12

 المؤلف د. حمٌد حنون الخالد –االنظمة السٌاسٌة كتاب  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 2

 المؤلف د. حمٌد حنون الخالد –كتاب االنظمة السٌاسٌة  )اٌّصبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١س١خ 7

   

انُظاو انشئاسي يي انىالياث   1 7

  انًتحذة االيشيكيت
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح  حكىيت انجًعيت يي سىيسشا  1 0
 والكرتونية

خصائص انذستىس انفشَسي   1 4

 1958نعاو 
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انًؤسساث انذستىسيت  1 5
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  والتوضيحالشرح  انذونت انقاَىَيت  1 6
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح  يفهىو انذونت انقاَىَيت  1 7
 والكرتونية

8 1   

اساط خضىع انذونت 

 نهقاَىٌ

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

9 1   

 ضًاَاث انذونت انقاَىَيت
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح  االحضاب انسياسيت  1 23
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح  يفهىو االحضاب انسياسيت  1 22
 والكرتونية

تعشيف انحضب انسياسي   1 27

  وَشأته
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انسياسيعُاصش انحضب   1 20
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح  اَىاع انُظى انحضبيت  1 24
 والكرتونية

يشاجعت وايتحاٌ نًادة   1 25

 انفصم
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية
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               ـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
اساتذة القانون الدستوري  والنظم السٌاسٌة  كل ما ٌصدر من 

رات فً اٌهتمون  فً مجاالت النظم  وخاصة االصدوالذٌن 
 ها  ابات ومعرفة انواعها وكٌفٌه اجراءامجال االنتخ

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
وكذلك كل ما ٌهم  السٌاسٌة  لألنظمة اهم المواقع الرسمٌة 

 من اخبار وتقارٌر مهمة . المجتمع 

 

 خطت تطىيش انًقشس انذساسي  .13

  

 

ِٓ خالي اسزؼّبي اٌٛسبئً  طج١ـك ثـشاِظ ِٕزخجـخ أصجزـذ فبػ١ٍزٙـب فـٟ رطـ٠ٛش إٌّـب٘ظ اٌذساسـ١خاٌؼًّ ػٍٝ ر

 . االٔظّخ اٌس١بس١خاٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ ثبٌزذس٠س ٚاٌؼشض ف١ّب ٠خص ِٛاظ١غ 

 
 



  

 1انظفحخ  
 

  

 ًٕرج ٔطف انًمشسَ

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 يؼح يٛساٌ / كهٛح انمإٌَ جا انًؤصضخ انتعهيًيخ .1

 انمسى انؼاو     / انًشكز عهًي انمضى ان .2

 د/  االداس٘انمإٌَ  اصى / سيز انًمشس .3

 يذاظشاخ  أشكبل انحضٕس انًتبحخ .4

  سُٕ٘  انفظم / انضُخ .5

 ساػح 90 )انكهي(عذد انضبعبد انذساصيخ  .6

 77/7/7072 تبسيخ إعذاد ْزا انٕطف  .7

 

 اْذاف انًمشس -8
 
 .احكام المانون االداري واالدارة العامةبمبادئ والتعريف  -1

 .تحديد فكرة الدولة المانونية ومبدأ مشروعية االعمال االدارية -2

 .وخصائصهنشأة المانون االداري وتطوره   -3
 مصادر المانون االداري وعاللته بالعلوم االخرى واساس تطبيمه. -4

 . زية االداريةدراسة الشخصية المعنوية ، مبادئ االدارة المركزية والالمرك -5

  . 2003بيان التنظيم االداري في العراق بعد عام  -6

 نظرية الضبط االداري والمرافك العامة . بيان -7

 . دراسة وتحليل احكام الوظيفة العامة والموظف العام -8

 .دراسة وتحليل احكام المرارات االدارية وابرام العمود االدارية  -9

يوفر وصف الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  

 2انظفحخ  
 

  

 عهى ٔانتمييىٔطشائك انتعهيى ٔانت ًمشسبد انيخشج .11

 

  ْذاف انًعشييخ األ -أ

 .دكاو انمإٌَ االداس٘ َٔشأذّ َٔطاق ذطثٛمّانرؼشٚف تًثادئ ٔا-2أ

  ٔخصائصّ .دساسح يصادس انمإٌَ االداس٘  -7أ

 ادكاو انرُظٛى االداس٘ فٙ يجانٙ انًشكضٚح ٔاناليشكضٚح االداسٚح . تٛاٌ  -3أ

 .اَة االداسج انًشكضٚح ٔاناليشكضٚحدساسح انرُظٛى االداس٘ فٙ انؼشاق يٍ  ج -4أ

 .ذذذٚذ اْى اَشطح االداسج انؼايح فٙ يجال اداسج انًشافك انؼايح ٔانعثػ االداس٘ -5أ

 تٛاٌ غثٛؼح دٔس االداسج فٙ يجال انٕظٛفح انؼايح ٔاصذاس انمشاس االداس٘ ٔاتشاو انؼمذ االداس٘ .  -6أ

 

  ًمشس.انخبطخ ثبن يخانًٓبساتاألْذاف   -ة 

 .ذًُٛح يؼشفح انطهثح دٕل اسس ٔادكاو االداسج انؼايح نًؤسساخ انذٔنح ٔخاصح انسهطح انرُفٛزٚح – 2ب

 .انؼهًٛح ٔانؼًهٛح نهطهثح نًاليخ االداسج انؼايح نًشافك انذٔنح ٔغشق ػًهٓا ذأْٛم انًؼشفح  – 7ب

انٕظٛفح ٔانٛح ض انطانة ػهٗ يؼشفح انمٕاػذ انرٙ ذذكى انٕظائف انؼايح ٔاالَعثاغ فٙ ذذفٛ – 3ب

 . اصذاس انمشاساخ االداسٚح ٔاتشاو انؼمٕد انذكٕيٛح

    

 طشائك انتعهيى ٔانتعهى   

  ششح انًمشس(يذاظشاخ َظشٚح( 

  ذطثٛك انؼًهٙ فٙ انًذكًح االفرشاظٛح 

 ٕٚٚالْى انًثادئ انرٙ ذذكى االداسج انؼايح  حاالسرؼاَح تانٕسائم انرمُٛح انذذٚثح فٙ ػشض يماغغ فٛذ

 اخ انذٔنح .نًؤسس

 

  

 طشائك انتمييى     

  كٕصاخ ٔانًطانثح ترماسٚش.ػًم  

 . انًشاسكح فٙ انًذاظشاخ ٔػًم يجايٛغ خاصح نهًُالشح دٕل يسأنح يؼُٛح 

 .يراتؼح االَشطح انكراتٛح نهطهثح ػثش اػذاد انثذٕز ٔانرماسٚش 



  

 3انظفحخ  
 

  

 

 

 

 األْذاف انٕجذاَيخ ٔانميًيخ  -ج

االداسج انسهًٛح نًشافك انذٔنح ٔفك يثذأ انًششٔػٛح ٔادرشاو  اسسذذفٛض ٔذشجٛغ انطهثح ػهٗ  -2ج

 . انمإٌَ

ذًُٛح انًٓاساخ انؼًهٛح فٙ يجال فٓى انٛح اداسج انًشافك انؼايح ٔادكاو انٕظٛفح انؼايح ٔانًٕظف  -7ج

 .انؼاو

  الداس٘.ذٕظٛخ انمٕاػذ انؼهًٛح ٔانؼًهٛح نُشاغ االداسج فٙ يجال اصذاس انمشاس االداس٘ ٔانؼمذ ا -3ج

  

    

 طشائك انتعهيى ٔانتعهى  

ٚرى انرؼهٛى يٍ خالل انماء انًذاظشاخ انُظشٚح يغ ستطٓا تانجاَة انؼًهٙ يٍ خالل اسرؼشاض تؼط صٕس 

انمشاساخ االداسٚح ًَٔارج انؼمٕد االداسٚح ٔذًُٛح انًؼشفح تؼًم انًٕظفٍٛ فٙ دٔائش انذٔنح ٔتٛاٌ ادكاو 

 . االَعثاغ انٕظٛفٙ

   

 شائك انتمييى ط 

 ح اثُاء انًذاظشاخ .انُظشٚ سلهحاال 

  االسلهح ٔانًطانثح تاإلجاتح ػثش يُذٖ انطهثح االنكرشَٔٙ.غشح 

 . اخرثاساخ ذذشٚشٚح 

 

 

 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًتعهمخ ثمبثهيخ انتٕظيف ٔانتطٕس انشخظي (.انتأْيهيخ انعبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 

ذٔس انز٘ ًٚكٍ اٌ ًٚاسسِٕ يسرمثال فٙ يجاال اداسج انًؤسسااخ انؼاياح ٔانؼًام ٔفاك ذًكٍٛ انطهثح يٍ يؼشفح ان

 .اسس انذٔنح انمإََٛح ٔادرشاو يثذأ سٛادج انمإٌَ
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 تُٛح انًمشس .22

 األسثٕع
 

يخشجاخ  انساػاخ

انرؼهى 

 انًطهٕتح

 غشٚمح انرمٛٛى غشٚمح انرؼهٛى اسى انٕدذج / أٔ انًٕظٕع

 انفظم انذساصي االٔل  3 2

انمبٌَٕ االداسي تعشيف 

ٔاالداسح انعبيخ ٔيجذأ 

 انًششٔعيخ

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح خظبئض انمبٌَٕ االداسي  3 7
 والكرتونية

انمبٌَٕ االداسي  يظبدس  3 3

 ٔعاللتّ ثبنعهٕو االخشٖ
ة االختبارات الشفوي الشرح والتوضيح

 والكرتونية

اصبس اَطجبق انمبٌَٕ   3 4

 االداسي
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

دساصخ احكبو انشخظيخ   3 5

 انًعُٕيخ / تعشيفٓب ٔاصبصٓب
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

إَاع االشخبص انًعُٕيخ   3 6

 انعبيخ 
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

7 

 
انتُظيى االداسي / دساصخ   3

 احكبو انًشكزيخ االداسيخ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انتُظيى االداسي / دساصخ   3 8

 احكبو اناليشكزيخ االداسيخ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انعشاق / انتُظيى االداسي يي   3 9

دساصخ ياليح اداسح انذٔنخ 

 2113انعشاليخ ثعذ عبو 

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

انتُظيى االداسي يي انعشاق /   3 20

دساصخ احكبو اناليشكزيخ 

 االداسيخ يي انعشاق

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

اصش االداسح اناليشكزيخ يي   3 22

انعشاق ٔيك لبٌَٕ 

انًحبيظبد غيش انًُتظًخ 

 انًعذل 2118ثئلهيى نعبو 

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

 َشبط االداسح انعبيخ /  3 27

انضجظ االداسي )تعشيفّ 

 اغشاع انضجظ اإلداسي(

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

تُظيى انضجظ االداسي   3 23

 بنيجّٔاص
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

ليٕد انضجظ االداسي   3 24

/ٔحبالتّ يي انظشٔف 

 االصتثُبئيخ

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية
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االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح يي انعشاق انضجظ االداسي   3 25
 والكرتونية

  انفظم انذساصي انثبَي  3 2

 انًشايك انعبيخ 

تعشيف انًشيك انعبو ٔتحذيذ 

  عُبطشِ

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

انُظبو انمبََٕي إلَشبء   3 7

  ٔانغبء انًشايك انعبيخ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انًجبدا انتي تحكى صيش   3 3

انًشايك انعبيخ ٔطشق اداسح 

  نعبوانًشيك ا

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

انٕظيفخ انعبيخ / تعشيفٓب   3 4

ٔتعشيف انًٕظف انعبو 

 ٔعُبطش تًييزِ

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

يفٕٓو انٕظيفخ انعبيخ يي   3 5

دٔل انمبٌَٕ انًمبسٌ ٔيي 

انعشاق ٔطجيعخ عاللخ 

 انًٕظف يي انذٔنخ

االختبارات الشفوية  ح والتوضيحالشر 
 والكرتونية

يجبدا ٔششٔط تٕني   3 6

ٔطشق انٕظبئف انعبيخ 

 اختيبس انًٕظفيٍ

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

ٔاججبد انًٕظف انعبو   3 7

ٔحمٕلّ /انٕاججبد االيجبثيخ 

ٔانضهجيخ / حمٕق ٔيزايب 

 انًٕظفيٍ

الشفوية االختبارات  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

انُظبو االَضجبطي يي   3 8

انٕظيفخ انعبيخ / تعشيف 

انجشائى االَضجبطيخ 

ٔانعمٕثبد انتأديجيخ ٔطشق 

انطعٍ ثٓب ايبو انًحبكى 

 االداسيخ

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

9 3   

اَمضبء انشاثطخ انٕظيفيخ / 

 احكبو االصتمبنخ ٔانتمبعذ 

االختبارات الشفوية  لتوضيحالشرح وا
 والكرتونية

االيٕال انعبيخ / تعشيفٓب   3 20

  ٔطشق حًبيخ انًبل انعبو
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انمشاس االداسي / تعشيفّ   3 22

  اسكبَّ 
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

إَاع انمشاساد االداسيخ   3 27

  يفيخ تُفيزْب َٔفبرْبٔك
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

َٓبيخ انمشاس االداسي /   3 23

انُٓبيخ انطجيعيخ / االنغبء / 

 انضحت نهمشاس 

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية
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 انجُيخ انتحتيخ  .12

ون د. علي دمحم المؤلف – الداريمبادئ واحكام المانون اكتاب  ـ انكرة انًمشسج انًطهٕتح 2
و د. مهدي ياسين السالمي و د. عصام عبد الوهاب  بدير 

 البرزنجي

ون د. علي دمحم المؤلف – مبادئ واحكام المانون االداريكتاب  )انًصادس(  ـ انًشاجغ انشئٛسٛح 7
و د. مهدي ياسين السالمي و د. عصام عبد الوهاب  بدير 

 البرزنجي

               جغ انرٙ ٕٚصٗ تٓا  ـ انكرة ٔانًشاا

 ( انًجالخ انؼهًٛح , انرماسٚش ,.... ) 
كتاب المانون االداري للمؤلف د. مازن ليلو راضي ، كتاب 

 . احكام المانون االداري للمؤلف د. ماهر صالح عالوي

ب ـ انًشاجغ االنكرشَٔٛح, يٕالغ االَرشَٛد 

.... 
ة / مولع مجلس الوزراء المجالت األكاديمية العرالية والعربي
 .مجلس الدولة العرالي العرالي / وزارة العدل العرالية / 

 

 خطخ تطٕيش انًمشس انذساصي  .13

  

االسرؼاَح تانٕسائم انذذٚثح إلٚصال انًؼهٕياخ ٔانًٓاساخ انؼهًٛح ٔانؼًهٛح نهطانة ٔانؼًم تاسرًشاس ػهٗ 

 . ٔجؼم انطانة ػهٗ يؼشفح تٓا ٔذذذٚثٓاانمٕاٍَٛ  ػهٗ يراتؼح انرؼذٚالخ انرششٚؼٛح انرٙ ذطشأ

 
 

انعمٕد االداسيخ / تعشيفٓب /   3 24

/ خظبئظٓب /طشق اثشايٓب 

نحمٕق انُبشئخ االنتزايبد ٔا

  عُٓب

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

َٓبيخ انعمٕد االداسيخ  /   3 25

انُٓبيخ انطجيعيخ ٔانُٓبيخ 

 عٍ طشيك انفضخ 

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية
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 مىرج وصف انممشسو

 

 وصف انممشس

 

 

 عبِؼخ ٍِسبْ / وٍٍخ اٌمبْٔٛ  انمؤسست انتعهُمُت .1

 اٌمسُ اٌؼبَ     / انمشكز عهمٍ انمسم ان .2

 ؿ  ع/   اٌؼمٛثبد اٌخبصاٌمبْٔٛ  اسم / سمز انممشس .3

 ِؾبضشاد  أشكال انحعىس انمتاحت .4

  سٕٛي  انفصم / انسىت .5

 سبػخ99 )انكهٍ(عذد انساعاث انذساسُت  .6

 77/7/7972 تاسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

 

 اهذاف انممشس -8
 
 .العقوبات القسم الخاصالتعرٌف بالقانون  -1

 .العقوبات الخاص عن قانون العقوبات العامتمٌٌز قواعد القانون  -2

 .العقوبات الخاصتسمٌة القانون   -3
 العقوبات الخاص.بٌان طبٌعة القانون  -4

 العقوبات الخاص.التعرٌف بمصادر القانون  -5

 . الجرائم الخاضعة لقانون العقوبات الخاصبٌان  -6

  القانونٌة الخاصة بقانون العقوبات القسم الخاص التكٌفاتبٌان  -7

  القسم الخاص ت اقسم قانون العقوبابٌان  -8

 الخاصتحدٌد االركان العامة لجرائم المنصوص علٌها فً قانون العقوبات القسم   -9

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



2 
 

 وغشائك انتعهُم وانتعهم وانتمُُم ممشساث انمخشج .11

 

  هذاف انمعشيُت األ -أ

 طجٍؼخ لٛاػذٖ ٚٔطبلٗ .ٚ اٌؼمٛثبد اٌمسُ اٌخبصاٌزؼشٌف ثّجبدئ ٚاطٛي اٌمبْٔٛ -2أ

  اٌؼمٛثبد اٌمسُ اٌخبصثٍبْ ِظبدس االطٍٍخ ٚاٌّسبػذح ٌٍمبْٔٛ  -7أ

  ٚسٍطبٔٗٚخضٛػُٙ ٌمٛاػذٖ  اٌؼمٛثبد اٌخبصاٌمبْٔٛ  اسوبْ اٌغشائُ فًثٍبْ  -3أ

 .ثبٌّظٍؾخ اٌّؼزجشح فً اٌزغشٌُ اٌغشائُ اٌخبضؼخ ٌمبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌمسُ اٌخبص اٌزؼشٌف  -4أ

فً فشع اٌؼمٛثبد ػٍى ِشرىجً عشائُ ِٚمبدٌش ٘زٖ اٌؼمٛثخ ٚطشق االػفبء ِٓ ثٍبْ اٌٍخ ٚطشق  -5أ

 اٌغشائُ

 

 

  ممشس.انخاصت بان ُتانمهاساتاألهذاف   -ب 

 وٍفٍخ رىٍٍف اٌّجبدئ اٌؼبِخ ٚرطجٍمٙب ػٍى اٌغشائُ.رّىٍٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  – 2ة

بسسخ ٚرطجٍك اٌّجبدئ اٌؼبِخ فً لبْٔٛ اٌؼمٛثبد ػٍى ٚلبئغ اٌغشائُ ٚثٍبْ ّرّىٍٓ اٌطٍت ِٓ ِ – 7ة

 ِبٍ٘خ ششٚطٙب ِٓ خالي ػٍٍّخ اٌزىٍٍف اٌمبًٔٛٔ ٌٍٛلبئغ اٌمبٍٔٛٔخ.  

لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌمسُ اٌخبص ٚرٛضٍؼ اٌّظٍؾخ  رؾفٍز اٌطبٌت ػٍى رٛضٍؼ ٚرفسٍش ٔظٛص – 3ة

 ثشىً ٚاضؼ ٚثسٍظ. اٌّؼزجشح ٌٍزغشٌُ 

    

 غشائك انتعهُم وانتعهم   

 ِؾبضشاد ٔظشٌخ.  

 رطجٍك اٌؼًٍّ فً اٌّؾىّخ االفزشاضٍخ.  

  ُ٘اٌّسبئً فً اٌمبْٔٛ االسزؼبٔخ ثبٌٛسبئً اٌزمٍٕخ اٌؾذٌضخ فً ػشع ِمبطغ فٍذٌٌٛخ رٛضٍؾٍخ ال

 اٌؼمٛثبد اٌؼبَ.

 

  

 غشائك انتمُُم     

  ػًّ رمبسٌش ِفبعئخ 
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  اٌّشبسوخ فً اٌّؾبضشح ٚفزؼ ثبة إٌّبلشبد 

  ِزبثؼخ اٌجؾٛس ٚرمٍّٙب 

 

 

 األهذاف انىجذاوُت وانمُمُت  -ج

لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌمسُ رؾفٍز ٚرشغٍغ اٌطٍجخ ػٍى اٌغبٔت اٌفىشي فً ِؼشفخ رؾًٍٍ ٔظٛص  -2ط

 . اٌخبص

 . رطجٍمٙب ػٍى اٌٛالغٚاٌٍخ ٔظٛص اٌغٕبئٍخ ٚاٌؼمبثٍخ ُ٘ أِؼشفخ  -7ط

 لذساد اٌطبٌت فً اٌزىٍٍف ٚلبئغ اٌغشٍِخ ِغ إٌظٛص اٌؼمبثٍخ.ِؼشفخ  -3ط

  

    

 غشائك انتعهُم وانتعهم  

ٌٚزُ رٌه ػٓ طشٌك اٌّؾبضشاد إٌظشٌخ وبٔذ اَ اٌىزشٍٚٔخ ِغ فزؼ ثبة إٌّبلشخ ٌغشع اٌظبي اٌّبدح اٌؼٍٍّخ 

ثشىً ِجسظ ٚٚاضؼ ِغ اٌزأوٍذ ػٍى ضشٚسح ِشاعؼخ ِىزجخ اٌىٍٍخ اٌزمٍٍذٌخ اَ االٌىزشٍٚٔخ فٍّب ٌخض ثؾٛس 

 اٌزخشط ٌٍطٍجخ ٌزمٍّٙب .

   

 غشائك انتمُُم  

  إٌظشٌخ ٚاالٌىزشٍٚٔخاٌّؾبضشاد 

 طشػ اسئٍخ ٚاالسزّبع اٌى االعٛثخ 

 االشزشان فً ٚسش ػًّ لبٍٔٛٔخ ٌٍطٍجخ 

 

 

 انمىمىنت ) انمهاساث األخشي انمتعهمت بمابهُت انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (.انتأهُهُت انعامت و انمهاساث -د 

 

اٌؼشالٍةخ ِٚةب  ٔظٛص اٌؼمبثٍخ ٚاٌزطجٍمبد اٌؼٍٍّخ اٌّؾىّةخ رٍٍّةز االرؾبدٌةخ  ؽش اٌطٍجخ ػٍى االطالع ِٚزبثؼخ

ِٚةب ٌظةذس ِةٓ ٘ةزٖ ٚأٌٍخ رؾذٌذ اٌغشائُ ٚفشع اٌؼمٛثبد ػٍى ِشرىجةً عةشائُ  ثٍبِْٕٙب فً خظٛص  ٌظذس

 .ِشعغ ٌىضٍش ِٓ اٌّؾبوُ اٌؼمبثٍخ فً اٌؼشاق  أساء٘بؼزجش اٌّؾىّخ ٚاٌزً ر
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 ثٍٕخ اٌّمشس .22

 األسجٛع
 

ِخشعبد  اٌسبػبد

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

 طشٌمخ اٌزمٍٍُ طشٌمخ اٌزؼٍٍُ اسُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛضٛع

 انفصم انذساسٍ االول   3 2

اساسُاث يٍ لاوىن 

 انعمىباث

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انجشائم انمخهت بانثمت انعامت  3 7
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح جشَمت تزَُف انعمهت  3 3
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح اسكان  جشَمت تزَُف انعمهت  3 4
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح عمىبت جشَمت تزَُف انعمهت  3 5
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انمحشساثجشَمت تزوَش   3 6
 والكرتونية

7 

 
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح اسكان تزوَش انمحشساث  3

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح عمىبت تزوَش انمحشساث  3 8
 والكرتونية

جشَمت استعمال انمحشساث   3 9

 انمزوسة
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

اسكان جشَمت استعمال   3 29

 انمحشساث انمزوسة
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

عمىبت جشَمت استعمال   3 22

 انمحشساث انمزوسة
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح جشَمت انششىة وعشظها  3 27
 والكرتونية

اسكان جشَمت انششىة   3 23

 وعشظها
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

عمىبت جشَمت انششىة   3 24

 وعشظها
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

جشَمت االوتفاع انمادٌ مه   3 25

 انىفىر انىظُفٍ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انفصم انذساسٍ انثاوٍ   3 2



6 
 

 انبىُت انتحتُت  .12

 باألخالقجشائم انمخهت 

 واِداب انعامت
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح جشَمت االغتصاب  3 7
 والكرتونية

الشفوية االختبارات  الشرح والتوضيح جشَمت انهىاغ  3 3
 والكرتونية

جشَمت انمىالعت بأالغىاء   3 4

 بىعذ بانزواج 
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح جشَمت هتك عشض  3 5
 والكرتونية

جشَمت انفعم انفاظح انمخم   3 6

 بانحُاء
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح جشائم انماست بحُاة االوسان  3 7
 والكرتونية

8 3   

جشَمت انتحشَط أو 

 انمساعذة عهً االوتحاس

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

9 3   

جشَمت االعتذاء انمفعٍ 

 انً مىث

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح  جشَمت اخفاء جثت لتُم   3 29
 والكرتونية

انجشئم انماست بسالمت جسم   3 22

  االوسان
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح  جشَمت االَزاء انعمذ  3 27
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح جشَمت االَزاء انخطأ  3 23
 والكرتونية

انجشائم انماست بحشَت   3 24

االوسان )جشَمت انمبط أو 

 انحجز االشخاص(

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

جشَمت انسشلت وخُاوت   3 25

 االماوت واالحتُال
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية
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د. جمال المؤلف  –العقوبات القسم الخاصكتاب القانون  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 2
 ابراهٌم الحٌدري

د. جمال المؤلف  – العقوبات القسم الخاصكتاب القانون  )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئٍسٍخ 7
 أبراهٌم الحٌدري

               ـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزً ٌٛطى ثٙب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼٍٍّخ , اٌزمبسٌش ,.... ) 
من قرارات وتوصٌات  مجلس القضاء االعلى كل ما ٌصدر من

 . وكذلك قرارات محكمة التمٌٌز االتحادٌة 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزشٍٚٔخ, ِٛالغ االٔزشٍٔذ 

.... 
للقوانٌن العقابٌة وكذلك موقع مجلس  اهم المواقع الرسمٌة

 القضاء االعلى من قرارات وتوصٌات

 

 خطت تطىَش انممشس انذساسٍ  .13

  

 

ِٓ خالي اسزؼّبي اٌٛسبئً  طجٍـك ثـشاِظ ِٕزخجـخ أصجزـذ فبػٍٍزٙـب فـً رطـٌٛش إٌّـب٘ظ اٌذساسـٍخاٌؼًّ ػٍى ر

 . اٌمبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌمسُ اٌخبصٍّب ٌخض ِٛاضٍغ اٌزمٍٕخ اٌؾذٌضخ ثبٌزذسٌس ٚاٌؼشع ف

 
 

 

 

 

 



  

 1انصفحة  
 

  

 مىرج وصف انمقشسن

 

 وصف انمقشس

 

 

 عبِؼخ ُِسبْ / وٍُخ اٌمبٔىْ  انمؤسسة انتعهيمية .1

 اٌخبصاٌمسُ     / انمشكز عهمي انقسم ان .2

 و  /  االوراق اٌزغبرَخ اسم / سمز انمقشس .3

 ِؾبضراد  أشكال انحضىس انمتاحة .4

  سٕىٌ  انفصم / انسنة .5

 سبػخ 66 )انكهي(عذد انساعات انذساسية  .6

 77/7/7672 تاسيخ إعذاد هزا انىصف  .7

 

 اهذاف انمقشس -8
 
 .التجارية باألوراقالتعريف  -1

 .بيان انواع االوراق التجارية -2

 .انشاء الحوالة التجارية  -3
 شروط الحوالة التجارية -4

 . بيان التظهير للحوالة التجارية -5

  التعريف بالسند لالمر -6

  شروط السند لالمر  -7

  بالصنالتعريف  -8

 . انشاء الصن وانواعه -9

يوفر وصف الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.



  

 2انصفحة  
 

  

 وطشائق انتعهيم وانتعهم وانتقييم مقشسات انمخشج .11

 

  هذاف انمعشيية األ -أ

 . اٌمبٔىْ اٌزغبرَخ/ االوراق اٌزغبرَخاٌزؼرَف ثّجبدئ واطىي -2أ

  اٌزغبرَخ ٌألوراقثُبْ ِظبدر االطٍُخ واٌّسبػذح  -7أ

  ثُبْ أىاع االوراق اٌزغبرَخ -3أ

 اٌزؼرَف ثبٌؾىاٌخ اٌزغبرَخ  -4أ

 .اٌزؼرَف ثبٌسٕذ ٌالِر -5أ

 اٌزؼرَف ثبٌظه  -6أ

 

  مقشس.انخاصة بان يةانمهاساتاألهذاف   -ب 

 .اٌىرلخ اٌزغبرَخ ورُّزهب ػٓ غُر ِٓ االوراق اٌزغبرَخ االخريرّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼرفخ  – 2ة

اٌزغبرَخ ٌّب ٌهب ِٓ والغ ػٍٍّ فٍ اٌؾُبح  ثبألوراقرّىُٓ اٌطٍجخ ػًٍ ٔشر اٌضمبفخ ثبٌزؼبًِ – 7ة

 اٌُىُِخ 

اٌزغبرَخ ووُفُخ اٌزؼبًِ ثهب وفك لىاػذ  ٌألوراقرّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼرفخ اٌغىأت اٌمبٔىُٔخ  – 3ة

 . ِٕظّخ

    

 طشائق انتعهيم وانتعهم   

  ِؾبضراد ٔظرَخ 

  رطجُك اٌؼٍٍّ فٍ اٌّؾىّخ االفزراضُخ 

  ٍاٌمبٔىْ االسزؼبٔخ ثبٌىسبئً اٌزمُٕخ اٌؾذَضخ فٍ ػرع ِمبطغ فُذَىَخ رىضُؾُخ الهُ اٌّسبئً ف

 اٌزغبرٌ/ االوراق اٌزغبرَخ

  

 طشائق انتقييم     

  ػًّ رمبرَر ِفبعئخ 

  اٌّشبروخ فٍ اٌّؾبضرح وفزؼ ثبة إٌّبلشبد 

  ِزبثؼخ اٌجؾىس ورمُّهب 



  

 3انصفحة  
 

  

 

 

 

 األهذاف انىجذانية وانقيمية  -ج

اٌمبٔىُٔخ اٌخبطخ ثمبٔىْ رؾفُز ورشغُغ اٌطٍجخ ػًٍ اٌغبٔت اٌفىرٌ فٍ ِؼرفخ رؾًٍُ ٔظىص  -2ط

 . اٌزغبرح

 . اٌزغبرَخ ٌألوراقاٌمىاػذ إٌبظّخ ِؼرفخ  -7ط

رّىُٓ اٌطبٌت ِٓ رُُّز ثُٓ اراء اٌفمهبء االوضر طىاثب ِٓ إٌبؽُخ اٌىالؼُخ فٍ اٌّسبئً اٌخالفُخ  -3ط

 ٔض لبٔىٍٔ ثشأٔهبواٌخبطخ فٍ االوراق اٌزغبرَخ اٌزٍ ٌُ َرد 

  

    

 طشائق انتعهيم وانتعهم  

ٌغرع اَظبي اٌّبدح اٌؼٍُّخ وَزُ رٌه ػٓ طرَك اٌّؾبضراد إٌظرَخ وبٔذ اَ اٌىزرؤُخ ِغ فزؼ ثبة إٌّبلشخ 

ثشىً ِجسط وواضؼ ِغ اٌزأوُذ ػًٍ ضرورح ِراعؼخ ِىزجخ اٌىٍُخ اٌزمٍُذَخ اَ االٌىزرؤُخ فُّب َخض ثؾىس 

 اٌزخرط ٌٍطٍجخ ٌزمُّهب .

   

 طشائق انتقييم  

 اٌّؾبضراد إٌظرَخ واالٌىزرؤُخ 

 طرػ اسئٍخ واالسزّبع اًٌ االعىثخ 

  ًّلبٔىُٔخ ٌٍطٍجخاالشزران فٍ ورش ػ 

 

 

 انمنقىنة ) انمهاسات األخشي انمتعهقة بقابهية انتىظيف وانتطىس انشخصي (.انتأهيهية انعامة و انمهاسات -د 

 

وىً ِىب هىى ِسىزغذ فىٍ ِسىبئً االوراق اٌزغبرَىخ سىىاء لىراراد ل ىبئُخ او ؽش اٌطٍجخ ػٍىً االطىالع وِزبثؼىخ 

 .رؼٍُّبد ثخظىص االوراق اٌزغبرَخ

 



  

 4انصفحة  
 

  

 اٌّمررثُٕخ  .22

 األسجىع
 

ِخرعبد  اٌسبػبد

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ

 طرَمخ اٌزمُُُ طرَمخ اٌزؼٍُُ اسُ اٌىؽذح / أو اٌّىضىع

 الفصل االول  7 2
مقدمة عامة يف االوراق 

 التجارية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح احلوالة التجارية  7 7
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح السلطة  7 3
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح السبب  7 4
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح البياانت االلزامية للحوالة  7 5
 والكرتونية

الشفوية االختبارات  الشرح والتوضيح ميعاد االستحقاق  7 6
 والكرتونية

7 
 

اتريخ انشاء احلوالة ومكان   7
 انشائها

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح االخالل ابلبياانت االلزامية  7 8
 والكرتونية

بيان املنع  و البياانت االختيارية  7 9
 من عمل االحتجاج

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح التظهري التمليكي  7 26
 والكرتونية

الشروط الشكلية للتظهري   7 22
 الناقل للملكية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

الشفوية االختبارات  الشرح والتوضيح ااثر التظهري الناقل للملكية  7 27
 والكرتونية

نطاق قاعدة التطهري من   7 23
 الدفوع

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح التظهري التوكيلي  2 24
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح التظهري التوثيقي  7 25



  

 5انصفحة  
 

  

 انبنية انتحتية  .12

د. فوزي دمحم سامي و د.  –المانون التجاري/ االوراق التجارية ـ اٌىزت اٌّمررح اٌّطٍىثخ 2
 فائك محمود الشماع

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح مقابل الوفاء  2 2
 والكرتونية

حقوق حامل احلوالة على مقابل   2 7
 الوفاء

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح شروط القبول  2 3
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح الضمان  2 4
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح تقدمي احلوالة للوفاء  2 5
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح الرجوع  2 6
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح حوالة الرجوع  2 7
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح سقوط حق احلامل املهمل  2 8
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح التقادم  2 9
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح الكمبيالة  2 26
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح التزام حمرر السند لالمر  2 22
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح الصك  2 27
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح رصيد الصك  2 23
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح وفاء قيمة الصك  2 24
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح التقادم يف الصك املعارضة يف الوفاء  2 25
 والكرتونية



  

 6انصفحة  
 

  

د. فوزي دمحم سامي و د.  –المانون التجاري/ االوراق التجارية )اٌّظبدر(  ـ اٌّراعغ اٌرئُسُخ 7
 فائك محمود الشماع

               ـ اٌىزت واٌّراعغ اٌزٍ َىطً ثهب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼٍُّخ , اٌزمبرَر ,.... ) 
بحوث اكاديمية صادرة من المجالت العلمية كل ما يصدر 

 . المتخصصة في المانون التجاري وتحديدا االوراق التجارية

ة ـ اٌّراعغ االٌىزرؤُخ, ِىالغ االٔزرُٔذ 

.... 
التجارية والتي تهتم  باألوراقالتي تتعلك اهم الموالع الرسمية 

 . بالوالع العملي لها

 

 خطة تطىيش انمقشس انذساسي  .13

  

 

ِٓ خالي اسزؼّبي اٌىسبئً  طجُـك ثـراِظ ِٕزخجـخ أصجزـذ فبػٍُزهـب فـٍ رطـىَر إٌّـبهظ اٌذراسـُخاٌؼًّ ػًٍ ر

 . االوراق اٌزغبرَخاٌزمُٕخ اٌؾذَضخ ثبٌزذرَس واٌؼرع فُّب َخض ِىاضُغ 

 
 



  

 1انصفحح  
 

  

 مىرج وصف انمقشسن

 

 وصف انمقشس

 

 

 عبٍؼخ ٍٍضبُ / ميٍخ اىقبّىُ  انمؤصضح انتعهُمُح .1

 اىخبصاىقضٌ     / انمشكز عهمٍ انقضم ان .2

 ط د  /  اىزغبرٌخ قبّىُ اىشرمبد اصم / سمز انمقشس .3

 ٍؾبضراد  أشكال انحضىس انمتاحح .4

  صْىي  انفصم / انضنح .5

 صبػخ 03 )انكهٍ(عذد انضاعاخ انذساصُح  .6

 77/7/7372 تاسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

 

 اهذاف انمقشس -8
 
 بقانون الشركات العراقيالتعريف  -1

 .التعريف بعقد الشركة  -2

 .بيان الشخصية المعنوية للشركة  -0
 توضيح انواع الشركات -4

 . الشركات تأسيسبيان كيفية  -5

  العراقيالتعريف االكتتاب العام حسب القانون  -6

  والسندات الصادرة عن الشركة باألسهمالتعريف  -7

  الرقابة على اعمال الشركةبيان  -8

 . توضيح كيفية انقضاء الشركات والية التصفية التي تتم بها -9

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



  

 2انصفحح  
 

  

 وطشائق انتعهُم وانتعهم وانتقُُم مقشساخ انمخشخ .11

 

  هذاف انمعشيُح األ -أ

 . ثقبّىُ اىشرمبد اىؼراقًاىزؼرٌف -2أ

  ىقبّىُ اىشرمبدثٍبُ ٍظبدر االطيٍخ واىَضبػذح  -7أ

  اّىاع اىشرمبدثٍبُ  -0أ

 اىزؼرٌف ثزغٍٍر راس ٍبه اىشرمخ صىاء ثزٌبدره او ثبّقبطه -4أ

 .رىضٍؼ اىٍخ اىرقبثخ ػيى اىشرمخ -5أ

 اىزؼرٌف ثفروع اىشرمبد االعْجٍخ وٍنبرت اىزَضٍو اىزغبري  -6أ

 

  مقشس.انخاصح تان ُحانمهاساتاألهذاف   -ب 

 .اىشرمبد واّىاػهب  ٍؼرفخ رَنٍِ اىطيجخ ٍِ – 2ة

رَنٍِ اىطيجخ ٍِ اىََبرصخ اىؼَيٍخ فً اىشرمبد فً اىؾٍبح اىٍىٍٍخ  ومٍفٍخ اىزؼبٍو ٍغ مو اعراء  – 7ة

 . ٌظبدفه

 . ٍخ جاىقىاػذ اىْبظَخ ىيشرمبد صىاء مبّذ وطٍْخ او اعْ ٍؼرفخ رؾفٍز اىطبىت ػيى – 0ة

    

 طشائق انتعهُم وانتعهم   

  ٍؾبضراد ّظرٌخ 

  رطجٍق اىؼَيً فً اىَؾنَخ االفزراضٍخ 

  ُاالصزؼبّخ ثبىىصبئو اىزقٍْخ اىؾذٌضخ فً ػرع ٍقبطغ فٍذٌىٌخ رىضٍؾٍخ الهٌ اىَضبئو فً اىقبّى

 اىذوىً اىؼبً 

 

  

 طشائق انتقُُم     

  ػَو رقبرٌر ٍفبعئخ 

  اىَشبرمخ فً اىَؾبضرح وفزؼ ثبة اىَْبقشبد 

  ٍزبثؼخ اىجؾىس ورقٍَهب 



  

 3انصفحح  
 

  

 

 

 

 األهذاف انىخذانُح وانقُمُح  -ج

 . اىخبطخ ثقبّىُ اىشرمبدرؾفٍز ورشغٍغ اىطيجخ ػيى اىغبّت اىفنري فً ٍؼرفخ رؾيٍو ّظىص  -2ط

 . االعراءاد اىؼَيٍخ ىؼَو اىشرمبدٍؼرفخ  -7ط

رَنٍِ اىطبىت ٍِ رٍٍَز ثٍِ اراء اىفقهبء االمضر طىاثب ٍِ اىْبؽٍخ اىىاقؼٍخ فً اىَضبئو اىخالفٍخ   -0ط

 ّض قبّىًّ ثشأّهبواىخبطخ فً اىشرمبد اىزً ىٌ ٌرد 

  

    

 طشائق انتعهُم وانتعهم  

اىَبدح اىؼيٍَخ  وٌزٌ رىل ػِ طرٌق اىَؾبضراد اىْظرٌخ مبّذ اً اىنزروٍّخ ٍغ فزؼ ثبة اىَْبقشخ ىغرع اٌظبه

ثشنو ٍجضط وواضؼ ٍغ اىزأمٍذ ػيى ضرورح ٍراعؼخ ٍنزجخ اىنيٍخ اىزقيٍذٌخ اً االىنزروٍّخ فٍَب ٌخض ثؾىس 

 اىزخرط ىيطيجخ ىزقٍَهب .

   

 طشائق انتقُُم  

 اىَؾبضراد اىْظرٌخ واالىنزروٍّخ 

 طرػ اصئيخ واالصزَبع اىى االعىثخ 

 االشزراك فً ورط ػَو قبّىٍّخ ىيطيجخ 

 

 

 انمنقىنح ) انمهاساخ األخشي انمتعهقح تقاتهُح انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (.انتأهُهُح انعامح و انمهاساخ -د 

 

ؽش اىطيجخ ػيى االطالع وٍزبثؼخ مو ٍاب هاى ٍضازغذ فاً ٍضابئو اىشارمبد اىزغبرٌاخ صاىاء قاراراد ق ابئٍخ او 

 ػَيهب . اىشرمبد او رأصٍشرؼيٍَبد ثخظىص 

 



  

 4انصفحح  
 

  

 ثٍْخ اىَقرر .22

 األصجىع
 

ٍخرعبد  اىضبػبد

اىزؼيٌ 

 اىَطيىثخ

 طرٌقخ اىزقٌٍٍ طرٌقخ اىزؼيٌٍ اصٌ اىىؽذح / أو اىَىضىع

 انفصم انذساصٍ االول   2 2

 انششكح عقذ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

اشتشاك اكثش من شخص يٍ   2 7

 انعقذ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انشخصُح انمعنىَح  2 0
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انىاع انششكاخ  2 4
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح تأصُش انششكاخ  2 5
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انششكح انتضامنُح  2 6
 والكرتونية

7 
 

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح ششكح انمششوع انفشدٌ  2
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انششكح انثضُطح  2 8
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انششكح انمضاهمح  2 9
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح االكتتاب  2 23
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح االعتشاض عهً االكتتاب  2 22
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح تغُُش سأس انمال  2 27
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح تخفُط ساس انمال  2 20
 والكرتونية

انتٍ تصذسها انضنذاخ   1 24

 انششكح
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح صنذاخ انقشض  2 25
 والكرتونية



  

 5انصفحح  
 

  

 انثنُح انتحتُح  .12

 الشركات التجارية د. لطيف جبر كوماني ـ اىنزت اىَقررح اىَطيىثخ 2

 انفصم انذساصٍ انثانٍ   1 2

 اداسج انششكح انمضاهمح
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

مدهش اداسج انششكح   1 7

 انمضاهمح

 

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

اختصاصاخ وصالحُاخ   1 0

 مدهش االداسج
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انشقاتح انمانُح واالداسَح  1 4
 والكرتونية

الشفوية االختبارات  الشرح والتوضيح انششكح انمحذودج  1 5
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انقضاء انششكاخ  1 6
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انذماج وتحىل انششكاخ  1 7
 والكرتونية

8 1   

 تصفُح انششكاخ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

9 1   

 انششكح انعامح
االختبارات الشفوية  والتوضيحالشرح 

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح ساس مال انششكح انعامح  1 23
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح االصتثماس واالقتشاض  1 22
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح اداسج انششكح انعامح  1 27
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح دمح وتحىل انششكح  1 20
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح تصفُح انششكح  1 24
 والكرتونية

يشوع انششكاخ ومكاتة   1 25

 انتمثُم
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية



  

 6انصفحح  
 

  

 الشركات التجارية د. لطيف جبر كوماني )اىَظبدر(  ـ اىَراعغ اىرئٍضٍخ 7

               ـ اىنزت واىَراعغ اىزً ٌىطى ثهب  ا

 ( اىَغالد اىؼيٍَخ , اىزقبرٌر ,.... ) 
المجالت العلمية بحوث اكاديمية صادرة من  من كل ما يصدر

 . المتخصصة في الشركات التجارية

ة ـ اىَراعغ االىنزروٍّخ, ٍىاقغ االّزرٍّذ 

.... 
التي تتعلق بالشركات التجارية والتي تهتم اهم المواقع الرسمية 

 . بالواقع العملي لها

 

 خطح تطىَش انمقشس انذساصٍ  .13

  

 

ٍِ خاله اصزؼَبه اىىصبئو  فـً رطـىٌر اىَْـبهظ اىذراصـٍخطجٍـق ثـراٍظ ٍْزخجـخ أصجزـذ فبػيٍزهـب اىؼَو ػيى ر

 قبّىُ اىشرمبد.اىزقٍْخ اىؾذٌضخ ثبىزذرٌش واىؼرع فٍَب ٌخض ٍىاضٍغ 

 
 



  

 1انظفذت  
 

  

 ًٕرج ٔطف انًمشسَ

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 عبٍؼخ ٍٍسبُ / ميٍخ اىقبُّ٘  انًإسست انتعهًٛٛت .1

 خبصاىقسٌ اى    / انًشكض عهًٙ انمسى ان .2

 ف/  االسالًٍ اط٘ه اىفقٔ  اسى / سيض انًمشس .3

 ٍؾبضشاد  أشكال انذضٕس انًتادت .4

  سْ٘ي  انفظم / انسُت .5

 سبػخ 66 )انكهٙ(عذد انساعاث انذساسٛت  .6

 77/7/7672 تاسٚخ ئعذاد ْزا انٕطف  .7

 

 اْذاف انًمشس -8
 
 .أصول الفمهالتعريف ب -1

 .الوضعيةوالمصادر  الشرعيةز بين المصادر تميي -2

 .علم اصول الفمهتسمية   -3
 علم اصول الفمه.بيان طبيعة  -4

 . علم اصول الفمهالتعريف بمصادر  -5

 .تدوين مصادر اصول الفمه بيان  -6

 علم اصول الفمه بيان اشخاص  -7

 طرق التشريع الشرعي والوضعي.بيان  -8

 . ة وطرق االستنباط االحكام منهادالله االلفاظ والمواعد الفمهيالتعريف ب  -9

يوفر وصف الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  

 2انظفذت  
 

  

 ٔطشائك انتعهٛى ٔانتعهى ٔانتمٛٛى ًمشساث انيخشج .11

 

  ْذاف انًعشيٛت األ -أ

 .ٗاّ٘اع اؽنبٍٍٔظبدسٓ ٗثٍبُ طجٍؼخ ػيٌ اط٘ه اىفقٔ اىزؼشٌف ثَجبدئ ٗاط٘ه ا-2أ

  ىؼيٌ اط٘ه اىفقٔ. اىَظبدس اىششػٍخ االطيٍخ ٗاىزجؼٍخ ٗاىؼَيٍخثٍبُ  -7أ

 ٍٗشاؽئ فً ػيٌ اط٘ه اىفقٔ.ؽ٘اه اىَنيف ثٍبُ ا -3أ

 ىيَنيف.ثؼْبطش اىؾنٌ اىششػً ٗاىؾنٌ اى٘ضؼً ٗثٍبُ اقسبٍَٖب اىزؼشٌف  -4أ

 .خاىششػٍشثٍخ ٗدالىزٖب السزْجبط االؽنبً ىفب  اىؼثٍبُ اال -5أ

 

 

  ًمشس.انخاطت بان ٛتانًٓاساتاألْذاف   -ب 

ٍٗؼشفخ طجٍؼخ ػْبطش اىزظشفبد اىقبٍّّ٘خ ٗرٍَزٕب ٍِ اػذاد ٍششٗع ىيق٘اٍِّ رَنٍِ اىطيجخ ٍِ  – 2ة

 .اؽنبٍٖب

ٗدفغ االثٖبً ػِ اىْظ٘ص ٗق٘اػذ قٍبً اىطيجخ ثَؼشفخ ّٗشش اىؼيً٘ اىَسزَذح ٍِ فقْٖب االسالًٍ  – 7ة

 . ب اىؼشثٍخ ضو ىغزْ اىزفسٍش فً

ٍؼشفخ ؽنٌ اىششٌؼخ ٗاسشاسٕب ٍٗؼشفخ اىَقبطذ اىششػٍخ ٗاىَظبىؼ رؾفٍز اىطبىت ػيى  – 3ة

 . ٗاىَيغبح فً اىششع االسالًٍاىَؼزجشح 

    

 طشائك انتعهٛى ٔانتعهى   

  ٍؾبضشاد ّظشٌخ 

  فً ىغزْب ىقبٍّّ٘خ اىششػٍخ ٗا ىألىفب ٍَٗبسسخ اىطيجخ  رطجٍق اىؼَيً فً اىَؾنَخ االفزشاضٍخ

 ٗاالثزؼبد ػِ االىفب  اىؼبٍٍخ. اىؼشثٍخ

 ق٘اػذ اىفقٍٖخ االسزؼبّخ ثبى٘سبئو اىزقٍْخ اىؾذٌضخ فً ػشع ٍقبطغ فٍذٌٌ٘خ ر٘ضٍؾٍخ الٌٕ اى

 ٗاىقبٍّّ٘خ اىؼبٍخ.

 

  

 طشائك انتمٛٛى     



  

 3انظفذت  
 

  

  ػَو رقبسٌش ٍفبعئخ 

  اىَشبسمخ فً اىَؾبضشح ٗفزؼ ثبة اىَْبقشبد 

  ٍزبثؼخ اىجؾ٘س ٗرقٍَٖب 

 

 

 األْذاف انٕجذاَٛت ٔانمًٛٛت  -ج

  رؾيٍو ّظ٘ص اىَظبدس اىششػٍخ ٗاىقبٍّّ٘خرؾفٍز ٗرشغٍغ اىطيجخ ػيى اىغبّت اىفنشي فً ٍؼشفخ  -2ط

 ٍؾبمٌ االؽ٘اه اىشخظٍخ ٗثٍبُ اىٍخ ػَيٖب. ٍؼشفخ -7ط

ٗاُ اىخالف ثٍْٖب ٕ٘ خالف فشٗع ٍِ خاله طؾخ االط٘ه اىؼبٍخ ىيَزإت االسالٍٍخ ٍؼشفخ  -3ط

 اىَظبدس اىششػٍخ.ٗػذً 

  

    

 طشائك انتعهٛى ٔانتعهى  

ٌٗزٌ رىل ػِ طشٌق اىَؾبضشاد اىْظشٌخ مبّذ اً اىنزشٍّٗخ ٍغ فزؼ ثبة اىَْبقشخ ىغشع اٌظبه اىَبدح اىؼيٍَخ 

اىزقيٍذٌخ اً االىنزشٍّٗخ فٍَب ٌخض ثؾ٘س ثشنو ٍجسط ٗٗاضؼ ٍغ اىزأمٍذ ػيى ضشٗسح ٍشاعؼخ ٍنزجخ اىنيٍخ 

 اىزخشط ىيطيجخ ىزقٍَٖب .

   

 طشائك انتمٛٛى  

 اىَؾبضشاد اىْظشٌخ ٗاالىنزشٍّٗخ 

 طشػ اسئيخ ٗاالسزَبع اىى االع٘ثخ 

 االشزشاك فً ٗسش ػَو قبٍّّ٘خ ىيطيجخ 

 

 

 بمابهٛت انتٕظٛف ٔانتطٕس انشخظٙ (.انًُمٕنت ) انًٓاساث األخشٖ انًتعهمت انتأْٛهٛت انعايت ٔ انًٓاساث -د 

 

اىَغنبٍغ اىشنشػٍخ اىشسنٍَخ ٍٗؾنبمٌ االؽن٘اه اىشخظنٍخ ىقشاساد ٗاىزؼيٍَبد اىزً رظذس ٍنِ ؽش اىطيجخ ػيى ا

 .ٗاىَذٍّخ فً اىذٗه االسالٍٍخ

 



  

 4انظفذت  
 

  

 



  

 5انظفذت  
 

  

 ثٍْخ اىَقشس .22

 األسج٘ع
 

ٍخشعبد  اىسبػبد

اىزؼيٌ 

 اىَطي٘ثخ

 طشٌقخ اىزقٌٍٍ طشٌقخ اىزؼيٌٍ اسٌ اى٘ؽذح / أٗ اىَ٘ض٘ع

أة َبزِ تاسٚخٛت عٍ َش  ٢ 2

 اطٕل انفمّ ٔاًْٛتّ.
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انششعٛت االطهٛت انًظادس  ٢ 7
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح بعٛتانًظادس انششعٛت انت  ٢ 3
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح االطٕل انعًهٛت انششعٛت  ٢ 4
 والكرتونية

طشق استُباط دالنت   ٢ 5

 انُظٕص
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االيش ٔانُٓٙ ٔالسايًٓا   ٢ 6

 ٔدكايًٓا
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

7 
 

ٔالسايًٓا انعاو ٔانخاص   ٢

 ٔادكايًٓا
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انًطهك ٔانًمٛذ ٔالسايًٓا   ٢ 8

 ٔادكايًٓا
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

ٔاالدنت تخظٛض انعاو   ٢ 9

انًخظظت انًتظهت 

 ٔانًُفظهت

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

نًشتشن انهفظٙ ٔانًعُٕ٘ ا  ٢       26

 ٔادكايّ 
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انذمٛمت ٔانًجاص ٔادكايًٓا   ٢ 22

 يٙ انفمّ ٔانمإٌَ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

الدكاو انششعٛت السايٓا ا  ٢ 27

 ٔإَاعٓا 
الشفوية االختبارات  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االنفاظ يٍ دٛث استعًانٓا   ٢ 23

 يٙ انًعُٗ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

دالنت االنفاظ ٔطشق استُباط   ٢ 24

 االدكاو يٍ انُظٕص
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

الساو انهفع يٍ دٛث ظٕٓس   ٢ 25

 تّ عهٗ انًعُٗ ٔخفائّ دالن
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح انفظم انذساسٙ انثاَٙ   ٢ 2



  

 6انظفذت  
 

  

انهفع عهٗ  نتكٛفٛت دال

 انًعُٗ 
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح يفٕٓو انُض ٔالسايّ   ٢ 7
 والكرتونية

3 ٢ 
 

ت ٔانًخانفت انًٕايميفٕٓو  

 ٔالسايّ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

 ثدالنت انُظٕص يٍ دٛ  ٢ 4

 انٕضٕح ٔانخفاء
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انظاْش ٔاَض انهفع   ٢ 5

 ٔانًفسش ٔانًذكى ٔادكايٓى
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

انهفع انخفٙ ٔانًشكم   ٢ 6

ًتشابّ ٔانًجًم ٔان

 ٔادكايّ 

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

ششٔطّ انتأٔٚم ٔانتفسٛش    ٢ 7

 ٔإَاعّ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

8 ٢   

دالنتٓا عهٗ االنفاظ يٍ دٛث 

ٔاشاستّ  انًعاَٙ )انُض

 (ٔدالنتّ ٔالتضاؤِ

االختبارات الشفوية  والتوضيح الشرح
 والكرتونية

دالنت االدكاو ٔدسجتٓا يٍ   ٢       9

 دٛث انمِٕ

 

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

ئم انتعاسع ٔانتشجٛخ ٔٔسا  ٢ 26

 ديعًٓا 
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

ت االنغاء ٔإَاعّ يٙ انششٚع  ٢        22

  ٔانمإٌَ
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

مٕاعذ انفمٓٛت انكهٛت ان  ٢ 27

 تاسٚخٓا ٔاًْٛتٓا
االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح

 والكرتونية

 . انضشس انمٕاعذ انفمٓٛت )  ٢ 23

 انعشف. . انضًاٌ . انتٛسٛش

 ( انمظذ

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح جتٓاد ٔسهطت انًجتٓذاال  ٢ 24
 والكرتونية

االختبارات الشفوية  الشرح والتوضيح فشاغ انتششٚعٙان  ٢ 25
 والكرتونية
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 انبُٛت انتذتٛت  .12

 ملزمة في اصول الفمه للدكتور اياد حميد ابراهيم ـ اىنزت اىَقشسح اىَطي٘ثخ 2

)دمحم  ، االصول العامة للفمه الممارنارشاد الفحول للشوكاني  )اىَظبدس(  ـ اىَشاعغ اىشئٍسٍخ 7
المصطصفى من ،(، اصول الفمه )دمحم رضا المظفر(تمي الحكيم

 .علم االصول للغزالي

               ـ اىنزت ٗاىَشاعغ اىزً ٌ٘طى ثٖب  ا

 ( اىَغالد اىؼيٍَخ , اىزقبسٌش ,.... ) 
كل ما يصدر من المنظمات العالمية وااللليمية من لرارات 

 ه وفتاوى المجتهدين شؤون علم اصول الفمبوتوصيات تهتم 

ة ـ اىَشاعغ االىنزشٍّٗخ, ٍ٘اقغ االّزشٍّذ 

.... 
اهم الموالع الرسمية للمنظمات الدولية وااللليمية وكذلن كل ما 

 ير مهمة .من اخبار وتمارلمجامع الفمهية االسالمية يهم ا

 

 خطت تطٕٚش انًمشس انذساسٙ  .13

  

 

ٍِ خاله اسزؼَبه اى٘سبئو  طجٍـق ثـشاٍظ ٍْزخجـخ أصجزـذ فبػيٍزٖـب فـً رطـٌ٘ش اىَْـبٕظ اىذساسـٍخاىؼَو ػيى ر

 . فقٔ االسالًٍاىزقٍْخ اىؾذٌضخ ثبىزذسٌس ٗاىؼشع فٍَب ٌخض ٍ٘اضٍغ اى

 
 


