
  
 1ة الصفح

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 ٛخ انحهخ انغبيؼخ األْهٛخ كه انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

ٌ     / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2  انمبَٕ

ٌ انؼًم ٔانعًبٌ االعزًبػٙ/  اعى / سيض انًمشس .3  mcoy2sjلبَٕ

ٙ ػجش ثشَبيظ كٕكم يٛذ ٔيٍ خالل يُصخ  أشكبل انحعٕس انًزبحخ .4 رؼهٛى اإلنكزشَٔٙ رفبػه
 كٕكم كالط سٔو

ٙ  انفصم / انغُخ .5 ٙ األٔل ٔانضبَ ٙ انفصم انذساع  2221-2222نهؼبو انذساع

 عبػخ خالل انؼبو انذساعٙ  122 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 2221 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

ثمبٌَٕ انؼًم ٔانعًبٌ االعزًبػٙ ا٘ ثٛبٌ احكبو لبٌَٕ انؼًم يٍ حٛش انًجبدئ االحبغخ ثكم يب نّ ػاللخ 

م صى َزبثغ ػمذ انؼًم انز٘ ٚذٔس ثٍٛ ػمذ انؼًم انفشد٘ ٔػمذ انؼًم انؼبيخ انزٙ ٚمٕو ػهٛٓب لبٌَٕ انؼً
ٗ ػمذ انؼًم انفشد٘ ٔرحذٚذ غجٛؼزّ ٔخصبئصّ ٔرًٛٛضِ ػٍ ثمٛخ انؼمٕد االخشٖ يغ  انغًبػٙ يشكضٍٚ ػه

االشبسح انٗ ػمذ انؼًم رحذ االخزجبس صى َزُبٔل اصبس ػمذ انؼًم ثبنُغجخ نهؼبيم أ صبحت انؼًم ٔيب ٕٚنذ 
 انؼمذ يٍ حمٕق ٔانزضايبد يزمبثهخ صى َزؼشض انٗ ٔلف ػمذ انؼًم ٔاَزٓبئّْزا 

 
 
 
 
 

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.
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 ٔغشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .12

  ْذاف انًؼشيٛخ األ -أ
ٙ ٔيٕظٕػبرّ انزبنٛخ -1أ ٌ انؼًم ٔانعًبٌ االعزًبػ  انزؼشٚف نمبَٕ

 دساعخ لبٌَٕ انؼًم ٔرطٕس يفٕٓيّ  -2أ
ٌ انؼًم دساعخ  -3أ  يصبدس لبَٕ

 دساعخ رذخم انذٔنخ يٙ رُظٛى ػاللبد انؼًم  -4أ
ٙ نٕلذ انؼًم  -5أ  دساعخ انزُظٛى انمبََٕ

 دساعخ ػمذ انؼًم انفشد٘  -6أ

  ًمشس.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 
ٙ عًٛغ االحكبو انً – 1ة ٍ انطهجخ يٍ يٓى يٕظٕػبد لبٌَٕ انؼًم ٔانعًبٌ االعزًبػٙ ْٔ زؼهمخ رًكٛ

ٌ انؼًم ٔرطٕس يفٕٓيّ ٔاعجبة ظٕٓس لبٌَٕ انؼًم يٍ َبحٛخ ػاللبد انؼًم يٙ انؼصٕس انمذًٚخ  ثمبَٕ
ٗ ٔػاللبد انؼًم يٙ ظم يجذا انحشٚخ االلزصبدٚخ ٔدساعخ يصبدس لبٌَٕ انؼًم انذاخهٛخ  ٔانٕعط

 كبنذعزٕس ٔانزششٚغ ٔاالَظًخ ٔانزؼهًٛبد 
ٍ انطهجخ يٍ رحهٛم انًشكالد  – 2ة ٙ ٚضٛشْب انًمشس ٔرحذٚذ غجٛؼزٓب ٔيبْٛزٓب ثغٛذ رًكٛ انمبََٕٛخ انز

 يؼبنغزٓب 

ٙ انزُظٛى  – 3ة ٍ انطهجخ يٍ يؼبنغخ انًشكالد انُبعًخ ػٍ انؼاللبد انمبََٕٛخ يٙ رذخم انذٔنخ ي رًكٛ
 االعزًبػٙ نهؼًم ٔرُظٛى ػًم االحذاس ٔرشغٛم االعبَت 

ٍ انطهجخ يٍ رحذٚذ يُبصػبد انؼًم ٔ    -4ة غشق رغٕٚزٓب يٍ َبحٛخ االظشاة ٔاالغالق ثبنُغجخ رًكٛ
ّ أ كالًْب  نهؼًبل ٔدساعخ آَبء انؼمذ ثأسادِ احذ غشيٛ

 
 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 يحبظشاد َظشٚخ  -

 يحبظشاد رفبػهٛخ اعزخذاو انٕعبئم انحذٚضخ  -

 اعزخذاو انهٕحخ االنكزشَٔٛخ  -

ّ يٍ خالل رذػٛى انًمشس ثبأليضهخ انؼًهٛخ ثًب ٚؼضص ايك - ّ ثُفغ بَبد انطبنت ٔلذسارّ انؼهًٛخ ٔرؼضص صمز

ٙ انحهٕل انًمزشحخ ٔانًطهٕثخ  ٗ يؼبنغزٓب، يغ االيبظخ يٙ ششػ انغٕاَت انمًٛٛخ ي ّ ػه  حهٓب، ٔرذسٚج

رحهٛم االعئهخ انؼًهٛخ ٔانزذسٚت ػهٛٓب يٍ خالل االيزحبَبد ثكبيخ اشكبنٓب انٕٛيٛخ ٔانشٓشٚخ ٔانفصهٛخ  -

ٗ انغٕاَت انمًٛٛخ يٙ يؼبنغزٓب ٔانحهٕل انًمزشحخ يٙ اعبثزٓب ٔانُٓبئٛخ يغ ان  زأكٛذ ػه

 

 
 غشائك انزمٛٛى          

 
 االيزحبَبد انزحشٚشٚخ  -

 انحعٕس انٕٛيٙ  -
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 انًشبسكخ انفؼهٛخ  -

 انكٕصاد  -

 

 
 

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

ٗ يٓى انًمشس ٔرحهٛم ي -1ط ّ يغزمجال ثُبء شخصٛخ لبََٕٛخ يغزًؼٛخ لبدسح ػه ّ نزطجٛم  ؼطٛبر
ٙ رٕاعٓٓب -2ط ٗ حم انًشكالد انز  ثُبء شخصٛخ لبََٕٛخ اداسٚخ لبدسح ػه

ٌ انؼًم ٔانعًبٌ -3ط ٙ حم يشكالد انؼاللبد انمبََٕٛخ انخبصخ يٙ لبَٕ رشعٛخ لٛى انؼذانخ ي
 االعزًبػٙ 

ّ يٍ رشعًّ احكبيّ يغزمجال  -4ط ٍ صٕسح شبيهخ نهًمشس رًكُ ٍ انطبنت يٍ ركٕٚ  نزطٕٚش لٕاػذ رًكٛ
 ٙ ٌ انؼًم ٔانعًبٌ االعزًبػ  انجحش يغ انطبنتلبَٕ

  

  
 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 
 يحبظشاد َظشٚخ -

 يحبظشاد رفبػهٛخ
 

 
 غشائك انزمٛٛى    

 

 
 انحعٕس انٕٛيٙ -
 انًشبسكخ انفؼهٛخ -
 انزكهٛف ثؼًم ٔسلخ ػًم -
 االخزجبساد انشفٓٙ  -
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ٙ (.انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ -د   انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخص

ٗ انًمشس ٔانًُطك  -1د  يٓبسح انزحهٛم ٔانُمبػ ٔااللُبع اػزًبدا ػه
ٍ اكضش يٍ يمشس نزًُٛخ لذساد انطبنت نٕظغ انحهٕل ٔانًؼبنغبد -2د  يٓبسح انغًغ ثٛ

 يٓبسح اداسح انٕلذ -3د
ٗ انزٕاصميٓبسح ا   -4د  نؼًم انغًبػٙ ٔانمذسح ػه
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 ثُٛخ انًمشس .11
 

الساعا االسبوع 
 ت 

مخرجات التعلم 
 المطلوبة 

اسم الوحدة او 
 الموضوع /

طريقة 
 التعلم 

 طريقة التقييم 

فهم الطالب  2 االول
 للمحاضرة

قانون العمل وتطور 
 مفهومو

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني 
 /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 ثانيال
 للمحاضرة

الخصائص المميزة 
 لقانون العمل  

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني
 /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الثالث 
 للمحاضرة

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني مصادر قانون العمل 
 /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الرابع 
  للمحاضرة 

نطاق سريان قانون 
  العمل 

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني
 /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الخامس
 للمحاضرة

تدخل الدولة في تنظيم 
  عالقات العمل 

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني  
 /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 السادس
 للمحاضرة

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني  عقد التدريب المهني 
 ري/شفهي تحري

فهم الطالب  2 السابع 
 للمحاضرة

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني وقت العمل 
 /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الثامن 
 للمحاضرة

 االجازات السنوية
 والمرضية 

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني
 /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 التاسع 
   للمحاضرة

القيود المقررة 
  انية العتبارات انس

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني
 /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 العاشر
 للمحاضرة

مخالفة االحكام 
الخاصة بتشغيل 

  االحداث 

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني
 /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الحادي عشر 
 للمحاضرة

القيود الواردة على 
  تشغيل النساء 

عداد ورقة عمل امتحانات ا الكتروني
 /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الثاني عشر 
 للمحاضرة

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني  التزامات صاحب العمل 
 /شفهي تحريري
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فهم الطالب  2 الثالث عشر 
 للمحاضرة

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني الفحص الطبي للعمال 
 /شفهي تحريري

 فهم الطالب 2 الرابع عشر 
 للمحاضرة

القيود التي تتعلق 
  بتشغيل االجانب 

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني
 /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الخامس عشر 
 للمحاضرة

سلطات صاحب 
   العمل 

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني
 /شفهي تحريري
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فهم الطالب  2 السادس عشر
 للمحاضرة

امتحانات اعداد ورقة عمل  وني الكتر   عقد العمل الفردي 
 /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 السابع عشر
 للمحاضرة

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني  انعقاد عقد العمل 
 /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الثامن عشر
 للمحاضرة

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني اركان عقد العمل 
 /شفهي تحريري

اد بحث اعد 2  التاسع عشر
 تخرج 

عقد العمل تحت 
 التجربة 

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني
 /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 العشرون
 للمحاضرة

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني    بطالن عقد العمل 
 /شفهي تحريري

الحادي 
 والعشرون

فهم الطالب  2
 للمحاضرة

اد ورقة عمل امتحانات اعد الكتروني  اثار عقد العمل 
 /شفهي تحريري

الثاني 
 والعشرون

فهم الطالب  2
 للمحاضرة

التزامات العامل 
المتفرعة عن مبدا حسن 

  النية 

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني
 /شفهي تحريري

لث الثا
  والعشرون

فهم الطالب  2
 للمحاضرة

االلتزام بعدم منافسة 
  صاحب العمل 

ة عمل امتحانات اعداد ورق الكتروني
 /شفهي تحريري

رابع ال
  والعشرون

فهم الطالب  2
   للمحاضرة

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني  التزامات صاحب العمل 
 /شفهي تحريري

خامس ال
 والعشرون

فهم الطالب  2
 للمحاضرة

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني  وقف عقد العمل 
 /شفهي تحريري

سادس ال
 والعشرون

الب فهم الط 2
 للمحاضرة

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني  انتهاء عقد العمل 
 /شفهي تحريري

سابع ال
 والعشرون

فهم الطالب  2
 للمحاضرة

اصول التقاضي في 
 دعاوى العمل وتقادمها 

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني
 /شفهي تحريري

من الثا
 والعشرون

فهم الطالب  2
 للمحاضرة

ان تعريف قانون الضم
  االجتماعي 

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني
 /شفهي تحريري

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني تـأدية االشتراكاتفهم الطالب  2تاسع ال
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 

 /شفهي تحريري للمحاضرة والعشرون
فهم الطالب  2  الثالثون

 للمحاضرة

الضمان الصحي 
   في حالة المرض 

عمل امتحانات اعداد ورقة  الكتروني
 /شفهي تحريري

 

 

ٌ انؼًم ٔانعًبٌ االعزًبػٙ/ د. ٕٚعف انٛبط د. ػذَبٌ  ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1 لبَٕ
   انؼبثذ 

لبٌَٕ انؼًم ٔانعًبٌ عًٛغ انًصبدس انًزؼهمخ ثًٕظٕع  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًصبدس(  2

 . االعزًبػٙ 

 ٗ ٙ ٕٚص ـ انكزت ٔانًشاعغ انز  ثٓب                ا
 ( انًغالد انؼهًٛخ ، انزمبسٚش ،.... ) 

1-  ٙ ٙ /د. يحًذ ػه ٌ انؼًم ٔانعًبٌ االعزًبػ لبَٕ
 انطبئٙ

  ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ، يٕالغ االَزشَٛذ ....

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .13

ٌ سلى )انزؼذٚالد انخبصخ ثانزٕصٛخ ثبٌ ٚزى اظبيخ  -   ٌ انؼًم  2215( نغُخ 37بنمبَٕ انٗ يبدح لبَٕ
 ٙ ٙ ظًٍ انًُٓظ انزذسٚغ  ٔانعًبٌ االعزًبػ

 
 

 و.و احًذ خهٛم اثشاْٛى 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كهٛخ انحهخ انغبيؼخ األْهٛخ  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .9

ٌ     / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .12  انمبَٕ

 dtcogq2ربسٚخ انمبٌَٕ/  اعى / سيض انًمشس .11

ٙ ػجش ثشَبيظ كٕكم يٛذ ٔيٍ خالل يُصخ رؼهٛى ا أشكبل انحعٕس انًزبحخ .12 إلنكزشَٔٙ رفبػه
 كٕكم كالط سٔو

ٙ  انفصم / انغُخ .13 ٙ نهؼبو انذساع ٙ األٔل ٔانضبَ  2221-2222انفصم انذساع

 عبػخ خالل انؼبو انذساعٙ  122 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .14

 2221 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .15

 أْذاف انًمشس .16

ٌ يفٕٓو ربسٚخ انمبٌَٕ يٍ انُبحٛخ انزبسٚخٛخ يٙ انؼٕٓد االٔنٗ ٔيب رطٕس  رٓذف انًبدح انٗ انًبو انطبنت ثجٛب

انّٛ حزٗ ٔصم انٗ يشحهخ انمبٌَٕ انٕظؼٙ ٔثزنك يبٌ يغبالد انذساعخ انمبََٕٛخ رزخز صالصخ يشاحم يٙ 
 انزششٚغ انًبظٙ دساعخ ربسٚخ انمبٌَٕ ٔيٙ انحبظش دساعخ انمبٌَٕ انٕظؼٙ ٔيٙ انًغزمجم دساعخ ػهى 

 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٔغشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .14

  ْذاف انًؼشيٛخ األ -أ
   ثًؼشيخ اصٕل انمٕاػذ انمبََٕٛخ ػجش انؼصٕس انمذًٚخ رؼشٚف انطبنت   -1أ

ٌ  -2أ ٍ غشٚك ربسٚخ انمبَٕ ٍ انحبنٛخ ٔيؼشيخ عزٔسْب ػ  اسشبد انطبنت انٗ سثػ انمٕاَٛ
ٌ ٔانُظى انمبََٕٛخ ػجش انًشاحم انغبثمخ رؼهٛى انطبنت  -3أ  دساعخ يصبدس انمبَٕ

  ًمشس.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 
ّ انطبنت   – 1ة ٌ رٕعٛ ٍ غشٚك ربسٚخ انمبَٕ ٌ انمٕاػذ انمبََٕٛخ ػجش أ ػ ٗ ثٛب   ان

ٌ انشٔيبَٙ  – 2ة ٍ انغبثمخ يٙ انمبَٕ ٍ انمٕاَٛ  يغبػذح انطبنت ػهٗ اػذاد يكشح ػ
ٍ انٕظؼٛخ  كٛفٛخ انزؼبيم يغ يصبدس – 3ة ٍ انمذًٚخ ٔسثطٓب ثبنمٕاَٛ  انمٕاَٛ
 
 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 يحبظشاد َظشٚخ -
 يحبظشاد رفبػهٛخ -
ّ يٍ خالل  رذػٛى انًمشس ثباليضهخ انؼًهٛخ ثًب - ّ ثُفغ ٚؼضص ايكبَبد انطبنت ٔلذسارّ انؼهًٛخ ٔرؼضص صمز

ٗ يؼبنغزٓب، حهٓب ّ ػه ٙ انحهٕل انًمزشحخ ٔانًطهٕثخ.يغ اال، ٔرذسٚج  يبظخ يٙ ششػ انغٕاَت انمًٛٛخ ي

 رحهٛم االعئهخ انؼًهٛخ ٔانزذسٚت ػهٛٓب يٍ خالل االيزحبَبد ثكبيخ اشكبنٓب انٕٛيٛخ ٔانشٓشٚخ ٔانفصهٛخ -
ٗ انغٕاَت انمًٛٛخ يٙ يؼبنغزٓب ٔانحهٕل انًمزش انزأكٛذٔانُصفٛخ ٔانُٓبئٛخ يغ  - ِ انًًبسعخ ػه خ حيٙ ْز

 ثبرٓب.اعب يٙ

 
 غشائك انزمٛٛى          

 
 األيزحبَبد انزحشٚشٚخ -
 انحعٕس انٕٛيٙ -
 انًشبسكخ انفؼهٛخ -
 انزكهٛف ثؼًم ٔسلخ ػًم -
 االخزجبساد انشفٓٙ  -
 

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

ٗ انطبنت خال ل  -1ط ّ انٗ كٛفٛخ انزؼبيم يغ انًؼٕلبد إظبيخ يٓبساد ان ٌ ٔرٕعٓ دساعخ ربسٚخ انمبَٕ
ٍ انٕظؼٛخ انز ٌ ٔكٛفٛخ سثطٓب ثبنمٕاَٛ ّ دساعخ ربسٚخ انمبَٕ  ٙ رٕاع
ٙ يصبدسْب رؼهٛى انطبنت  -2ط ٙ انؼصٕس انغبثشح ٔيب ْ ٍ ي  يٓى انمٕاَٛ

ٌ انشٔيبَٙ -3ط ٌ ٔانمبَٕ ٌ ٚظى انزبسٚخ انؼبو نهمبَٕ  رؼهٛى انطبنت اٌ ربسٚخ انمبَٕ
ٌ انؼشالٙ انمذٚى ٔخبصخ ششٚؼخ   -4ط ٙ رؼهٛى انطبنت ثبنمبَٕ  حًٕساث

  
 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
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 يحبظشاد َظشٚخ -

 يحبظشاد رفبػهٛخ

 
 غشائك انزمٛٛى    

 
 انحعٕس انٕٛيٙ -
 انًشبسكخ انفؼهٛخ -
 انزكهٛف ثؼًم ٔسلخ ػًم -
 االخزجبساد انشفٓٙ  -
 

 

 
ٙ (.انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزانزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ -د   طٕس انشخص

ٙ يٙ انًشحهخ  -1د ٙ ٔلبٌَٕ حًٕساث ٌ انشٔيبَ ٍ خالل دساعخ ربسٚخ انمبَٕ رطٕٚش انطبنت انًجزذأ ي

 االٔنٗ 
ٗ  -2د ٌ انمذٚى ثُبء شخصٛخ لٕٚخ لبدسح ػه  يٓى اصٕل ربسٚخ انمبَٕ
ٍ انٕظؼٛخ  -3د ٍ انمذًٚخ ثبنمٕاَٛ ٌ ٔػاللخ انمٕاَٛ ٌ اًْٛخ ربسٚخ انمبَٕ  ثٛب
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 سثُٛخ انًمش .15
 

الساعا االسبوع 
 ت 

مخرجات التعلم 
 المطلوبة 

اسم الوحدة او 
 الموضوع /

طريقة 
 التعلم 

 طريقة التقييم 

فهم الطالب  2 االول
 للمحاضرة

العصور التاريخية 
 وعصور ما قبل التاريخ  

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني 
 /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الثاني
 للمحاضرة

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني وني البدائي النظام القان
 /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الثالث 
 للمحاضرة

اثار النظم البدائية في 
 نظم االمم القديمة

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني
 /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الرابع 
  للمحاضرة 

ورقة عمل امتحانات اعداد  الكتروني  نشوء القانون وتطوره 
 /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الخامس
 للمحاضرة

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني    الحكم االىي 
 /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 السادس
 للمحاضرة

)القوانين  التقنين 
الشرقية والقوانين الغربية 

 القديمة (

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني
 /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 السابع 
 للمحاضرة

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني  تطور القانون ووسائلو
 /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الثامن 
 للمحاضرة

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني  الحيلة القانونية 
 /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 التاسع 
   للمحاضرة

ات اعداد ورقة عمل امتحان الكتروني  نظرية العقد االجتماعي 
 /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 العاشر
 للمحاضرة

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني  مبادئ العدالة 
 /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الحادي عشر 
 للمحاضرة

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني  العدالة عند الرومان
 /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الثاني عشر 
 ضرةللمحا

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني  احكام المعامالت 
 /شفهي تحريري
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فهم الطالب  2 السادس عشر
 للمحاضرة

المركز القانوني للفرد 
  في القانون الروماني 

ورقة عمل  امتحانات اعداد الكتروني 
 /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 السابع عشر
 للمحاضرة

شروط صحة الزواج 
وانواعو في القانون 

  الروماني 

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني
 /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الثامن عشر
 للمحاضرة

السلطة االبوية 
 )خصائصها ومصادرىا( 

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني
 تحريري /شفهي

اعداد بحث  2  التاسع عشر
 تخرج 

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني الموت المدني 
 /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 العشرون
 للمحاضرة

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني    الوصاية والقوامة 
 /شفهي تحريري

الحادي 
 والعشرون

فهم الطالب  2
 للمحاضرة

ت تنظيم العالقا قواعد 
المالية في القانون 

 الروماني 

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني
 /شفهي تحريري

الثاني 
 والعشرون

فهم الطالب  2
 للمحاضرة

االشياء واالموال 
وتقسيماتها في القانون 

  الروماني 

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني
 /شفهي تحريري

لث الثا
  والعشرون

فهم الطالب  2
 للمحاضرة

ع الملكية وعناصرىا انوا 
  في القانون الروماني 

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني
 /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الثالث عشر 
 للمحاضرة

مبادئ العدالة في 
   الشريعة االسالمية 

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني
 /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الرابع عشر 
 للمحاضرة

ورقة عمل امتحانات اعداد  الكتروني  التشريع 
 /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الخامس عشر 
 للمحاضرة

النظام السياسي 
والقانوني للدولة 

   الرومانية 

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني
 /شفهي تحريري
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .16

 

رابع ال
  والعشرون

فهم الطالب  2
   للمحاضرة

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني  طرق اكتساب الملكية 
 /شفهي تحريري

خامس ال
 والعشرون

فهم الطالب  2
 للمحاضرة

امتحانات اعداد ورقة عمل  لكترونيا طرق حماية الملكية ا
 /شفهي تحريري

سادس ال
 والعشرون

فهم الطالب  2
 للمحاضرة

الحقوق العينية المقررة 
)  على ملك الغير 
 حقوق االرتفاق(

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني
 /شفهي تحريري

سابع ال
 والعشرون

فهم الطالب  2
 للمحاضرة

نظرية االلتزام )تعريفها 
  كانها (وبيان ار 

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني
 /شفهي تحريري

من الثا
 والعشرون

فهم الطالب  2
 للمحاضرة

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني تقسيمات االلتزام 
 /شفهي تحريري

تاسع ال
 والعشرون

فهم الطالب  2
 للمحاضرة

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني  مصادر االلتزام 
 يري/شفهي تحر 

فهم الطالب  2  الثالثون
 للمحاضرة

امتحانات اعداد ورقة عمل  الكتروني   تقسيمات العقود 
 /شفهي تحريري

 

 

٘ د ْبشى انحبيع  ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1    ربسٚخ انمبٌَٕ/ د. ادو ْٔٛت انُذأ

 . ربسٚخ انمبٌَٕ مخ ثًٕظٕععًٛغ انًصبدس انًزؼه ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًصبدس(  2

ٗ ثٓب                 ٙ ٕٚص ـ انكزت ٔانًشاعغ انز  ا
 ( انًغالد انؼهًٛخ ، انزمبسٚش ،.... ) 

 ٌ  د. ػجبط انؼجٕد٘ ربسٚخ انمبَٕ
 ٌ ٘ ربسٚخ انمبَٕ  د. ادو ْٔٛت انُذأ

ٌ حًٕساثٙ  ٙ لبَٕ  د. شؼٛت احًذ انحًذاَ

  ذ ....ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ، يٕالغ االَزشَٛ
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 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .17

   

ٚزى رذسٚظ انًبدح يٍ انُبحٛخ انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ ثأششاف اعزبر انًبدح يٍ خالل انضٚبسح انزٕصٛخ ثأٌ  -

ٗ ثؼط انًُبغك االصشٚخ ٔخصٕصب يذُٚخ ثبثم االصشٚخ   انًٛذاَٛخ ان
 
 

 
 

 و.و/ احًذ خهٛم اثشاْٛى 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


