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 األوبد٠ّٟ اٌجشٔبِحّٔٛرج ٚطف 

 (األوبد٠ّٟ()ِشاخؼخ اٌجشٔبِح اٌؼبٌٟ )ِشاخؼخ أداء ِؤعغبد اٌتؼ١ٍُ 

 ٚطف اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ 

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

 

  انكٕفخعبيؼخ   –كهٛخ انمبٌَٕ  انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .1

 نؼبوفزع انمبٌَٕ ا انمظى انغبيؼٙ / انًزكش  .2

 ثكبنٕرٕٚص لبٌَٕ اطى انجزَبيظ األكبزًٚٙ  .3

 ثكبنٕرٕٚص لبٌَٕ اطى انشٓبزح انُٓبئٛخ  .4

 انظُٕ٘ انُظبو انسراطٙ   .5

  انًؼزًس   ثزَبيظ االػزًبز .6

  انًؤصزاد انربرعٛخ األذزٖ  .7

 2021/ 1/2 ربرٚد إػساز انٕطف  .8

 أهداف البرنامج األكاديسي .9

  االحكام القانهنيةاعداد الطمبة اعدادا عمسيا ومهشيا وثقافيا وتسكيشهم من معرفة  . أ
 تسكين الطمبة من تحريل السهارات االساسية في مسارسة مهشة السحاماة . ب
 همة التذريعيةمن خالل تثكيف الطمبة بالسشعقيم العدل واحقاق الحق وانراف السعمهم  سية وتكريستش . ت

 
 
 
 

 مخرجات التعمم السطمهبة وطرائق التعميم والتعمم والتقييم  .01



 والفهم  السعرفة-أ
 ان يكهن الطمبة قادرين عمى اعتساد اساليب التفكير العمسي في مهاجهة السذكالت القانهنية  -0أ
 اعتساد اساليب التفكير السشهجية متشاغسة واالطر القانهنية -2أ
 تبشي اساليب تعمم معسقة ضامشة لمفهم والتطبيق -3أ
 التسكن من معرفة السفاليم القانهنية -4أ
 تزويد الطمبة بتغذية مدتسرة لالحكام القانهنية -5أ
 تهظيف السهارات العمسية لحل نزاعات االفراد والسؤسدات -6أ
  -7أ
  الخاصة بالسهضهع  السهارات-ب 

 مهارات تتعمق باالدارة القانهنية – 0ب 
 مهارات التسثيل القانهني – 2ب 
  مهارات حدم الشزاعات  - 3ب 
 طرائق التعميم والتعمم      

 تفعيل طرائق التدريس التي تشسي شخرية الستعمم باستسرار وتقمل من االعتساد عمى التدريدي -
 التعمم الهاقعي والسفاليسي الصهل القانهن  -
 استعسال طرائق التدريس الذائعة كااللقاء واالستجهاب الحي وحل السذكالت والسشاقذة -
 تفعيل طرائق التدريس التي تدتشد الى التعميم االلكتروني واعتساد الداتا شه -

 طرائق التقييم      
االختبارات التحريمية بانهاعها السختمفة التحريرية السقالية والسهضهعية الفرمية مشها اثشاء البرنامج  -

 التعميسي او الشهائية مشها
 السالحعة االنذطة التعميسية واالداء باعتساد التقهيم التتبعي البشائي باستشاد الى نتائج االختبارات -
 
 التفكير مهارات-ج

 التحميل -0ج         
 االستشتاج  -2ج
 التشعيم -3ج
 تفكير الشاقدال -4ج   
 طرائق التعميم والتعمم     



والسشاقذة واالستجهاب الحي واالستقراء وحل السذكالت واساليب التعمم  طرائق تدريس متشهعة كااللقاء
 الذاتي لمطمبة

 طرائق التقييم    
 االختبارات التحريرية والذفهية

 

 
 السهارات العامة والسشقهلة –د 

 مهارة البحث العمسي -0د
 مهارات التفكير بانهاعها السختمفة -2د
 تقاضيمهارات ال -3د

 ٔانزؼهى  انزؼهٛىطزائك          

 

 انًحبضزاد ٔانجحٕس 

 

 ثُٛخ انجزَبيظ  .11

انشٓبزاد ٔانظبػبد  .12

 انًؼزًسح
 انًظزٕٖ / انظُخ

ريش 

انًمزر أٔ 

 انًظبق

 اطى انًمزر أٔ انًظبق

ٔانٕحساد انظبػبد 

 انًؼزًسح

  

  انظف األٔل

 ( 9ػسز انظبػبد ) 3 3 انمبٌَٕ انسطزٕر٘

 2 2 اعزاو ٔػمبة  (9ػسز انٕحساد )

 2 2 حمٕق االَظبٌ

 1 1 انهغخ انؼزثٛخ 

 1 1 انحبطٕة

 

 انظف انضبَٙ 

 

 

 (13ػسز انظبػبد ) 3 3 ػمٕثبد ػبو

 3 3 انمبٌَٕ االزار٘ ( 13ػسز انٕحساد )

 2 2 يبنٛخ ػبيخ ٔرشزٚغ يبنٙ

 1 1 َظى طٛبطٛخ 

 1 1 بنهغخ اإلَكهٛشٚخ انمبٌَٕ اإلزار٘ ث

 1 1 انحبطٕة

 2 2 حمٕق االَظبٌ

  انظف انضبنش
 3 3 ػمٕثبد ذبص 

 

 

 3 3 لبٌَٕ زٔنٙ ػبو  (10ػسز انظبػبد )



 (10ػسز انٕحساد ) 2 2 انمضبء االزار٘

 

 2 2 أطٕل يحبكًبد عشائٛخ 

 (3ػسز انظبػبد ) 1 1 انًُظًبد انسٔنٛخ   انظف انزاثغ 

 1 1 انزحمٛمٙ انغُبئٙ ٔانطت انؼسنٙ   (  3ػسز انٕحساد )

 1 1 اإلَظبَٙانمبٌَٕ انسٔنٙ   

   

 

 

 

انًغًٕع 

 انكهٙ

     

 ٔحسِ 35

 
 
 
 
 

 انزرطٛظ نهزطٕر انشرظٙ .13

  مجال التخصص العلمي:
 في التخررات القانهنية الدقيقة ابميات التدريديين في الفرع العاماالسهام في تطهير ق

   -    أ
 عرض المحاضرات بالوسائل االلكترونيةالجانب التكنولوجي :  
 

 
 تطوير مهارات الطلبة :  .

 حث الطلبة على التزود ابحدث املعلومات اخلاصة ابلتشريعات النافذة والتعليق على االحكام القضائية
 
 

 انًؼٓس(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبر انمجٕل  .14

 من حيث املعدل االعلى عند التخرج من الدراسة االعدادية بفرعيها العلمي واالديب  -
-  
 
 

 أْى يظبزر انًؼهٕيبد ػٍ انجزَبيظ .15



اطاريح الدكتوراه ورسائل املاجستري والبحوث  –املصادر املتخصصة  -متون القانون  –الكتب املنهجية 
 القانونية الرصينة 

 



 ِخطؾ ِٙبساد إٌّٙح

 ٌّخشخبد اٌتؼٍُ اٌفشد٠خ ِٓ اٌجشٔبِح اٌخبػؼخ ٌٍتم٠ُ١١شخٝ ٚػغ اشبسح فٟ اٌّشثؼبد اٌّمبثٍخ 

 ِخشخبد اٌتؼٍُ اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌجشٔبِح 

اٌغٕخ / 

 اٌّغتٜٛ
 اعُ اٌّمشس سِض اٌّمشس

 أعبعٟ

 أَ اخت١بسٞ

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ
اٌّٙبساد اٌخبطخ 

 ثبٌّٛػٛع
 ِٙبساد اٌتفى١ش

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ

) أٚ( اٌّٙبساد األخشٜ 

ثمبث١ٍخ اٌتٛظ١ف اٌّتؼٍمخ 

 ٚاٌتطٛس اٌشخظٟ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

  * * * * * * *  * * *  * * * أعبعٟ ٌمبْٔٛ اٌذعتٛسٞا  االٚي

  * * * * * * * * * * *  * * * أعبعٟ اخشاَ ٚػمبة  
 * * * * * * * *  * * *  * * * أعبعٟ زمٛق االٔغبْ 

  * * * * * * *   * *  * * * أعبعٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ  
  * * * * * * *   * *  * * * أعبعٟ اٌسبعٛة 

                  ػمٕثبد ػبو  اٌثبٟٔ 

  * * * * * * * * * * *  * * * أعبعٟ انمبٌَٕ االزار٘ 

يبنٛخ ػبيخ ٔرشزٚغ  

 يبنٙ

 * * * * * * * *  * * *  * * * أعبعٟ

  * * * * * * *   * *  * * * أعبعٟ َظى طٛبطٛخ  



بنهغخ انمبٌَٕ اإلزار٘ ث 

 اإلَكهٛشٚخ

  * * * * * * * * * * *  * * * اعبعٟ 

 

 
  * * * * * * *   * *  * * * أعبعٟ انحبطٕة

 * * * * * * * * * * * * * * * * أعبعٟ حمٕق االَظبٌ 

  اٌثبٌث
 ػمٕثبد ذبص

 

 أعبعٟ
* * *  * *   * * *  * * *  

 * * * * * * * *  * * *  * * * أعبعٟ لبٌَٕ زٔنٙ ػبو 

  * * * * * * * * * * *  * * * اعبعٟ  انمضبء االزار٘ 

أطٕل يحبكًبد  

 عشائٛخ

 * * * * * * * *  * * *  * * * أعبعٟ

  * * * * * * *  * * *  * * * أعبعٟ انًُظًبد انسٔنٛخ  اٌشاثغ

انزحمٛمٙ انغُبئٙ  

 ٔانطت انؼسنٙ

  * * * * * * *   * *  * * * أعبعٟ

انمبٌَٕ انسٔنٙ  

 اإلَظبَٙ

   * * * * * *   * *  * * * أعبعٟ



 ّٛرج ٚطف اٌّمشسٔ

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 انكٕفخعبيؼخ  –كهٛخ انمبٌَٕ  انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .1

 ؼبوفزع انمبٌَٕ ان انمظى انغبيؼٙ / انًزكش .2

 انمبٌَٕ انسطزٕر٘ اطى / ريش انًمزر .3

 يُح ثكبنٕرٕٚص فٙ انمبٌَٕ انجزايظ انزٙ ٚسذم فٛٓب .4

 انحضٕر االنكززَٔٙ أشكبل انحضٕر انًزبحخ .5

 2221-2222 انفظم / انظُخ .6

 أطجٕػٛب طبػخ 3 )انكهٙ(ػسز انظبػبد انسراطٛخ  .7

  2221/  2/  1 ربرٚد إػساز ْذا انٕطف  .8

 أْساف انًمزر .9

 دستهرمعشى المعرفة  -
 الدستهري  طبيعة القانهن معرفة  -
 الدستهري  مرادر القانهن معرفة  -
  الشعام الدستهري معرفة  -
 دستهرمعرفة كيفية صدور ال -

 ِشاخؼخ أداء ِؤعغبد اٌتؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ))ِشاخؼخ اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ((

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.



 يرزعبد انزؼهى ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .12

 انًؼزفخ ٔانفٓى  -أ        
 انمبء انًحبضزاد -2أ -1أ

 اصبرح االطئهخ -3أ
 كزبثخ انجحٕس -4أ

 انًٓبراد انربطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

 يٓبرح يؼزفخ انسطبرٛز   – 1ة

 انسطبرٛز  إَٔاعرًٛٛش يٓبرح   – 2ة

 يٓبرح انٕلٕف ػهٗ يبْٛخ انُظبو انسطزٕر٘ – 3ة

 ثبطسارْبٔانغّٓ انًرزظخ  يٓبرح يؼزفخ كٛفٛخ طسٔر انسطبرٛز   -4ة

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انًحبضزاد + كزبثخ انجحٕس  -

 

 

 طزائك انزمٛٛى      

 

 االذزجبراد انزحزٚزٚخ ٔانشفٕٚخ

 
 يٓبراد انزفكٛز -ط

 انمزاءح ٔاالطزٛؼبة -1ط

 انزثظ  -2ط

 انزحهٛم -3ط

 االطزُزبط -4ط

  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انجحٕسانًحبضزاد + كزبثخ  -

 طزائك انزمٛٛى    

 االذزجبراد انزحزٚزٚخ ٔانشفٕٚخ

 
 انًٓبراد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبراد األذزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشرظٙ (. -ز 

 اطزؼزاع انزطجٛمبد -1ز

 انزحهٛم -2ز

 االطزُزبط -3ز

 



 



  انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 ثُٛخ انًمزر .11

 انظبػبد األطجٕع
ِخشخبد اٌتؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اطى انٕحسح / انًظبق أٔ 

 انًٕضٕع
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى

 االذزجبراد انًحبضزاد َظزٚخ انسٔنخ  09 1

 االذزجبراد انًحبضزاد انسٔنخاطم   90 2
 االذزجبراد انًحبضزاد انُظزٚبد انضٕٛلزاطٛخ  90 3
 االذزجبراد انًحبضزاد َظزٚخ انؼمس االعزًبػٙ  90 4
 االذزجبراد انًحبضزاد َظزٚخ انمٕح  90 5
 االذزجبراد انًحبضزاد َظزٚخ االطزح   90 6
 االذزجبراد انًحبضزاد َظزٚخ انزطٕر انزبرٚرٙ  90 7
 االذزجبراد انًحبضزاد انسٔنخ ٔاركبَٓب  90 8
 االذزجبراد انًحبضزاد رؼزٚف انسٔنخ  90 9

 االذزجبراد انًحبضزاد اركبٌ انسٔنخ   90 10
 االذزجبراد انًحبضزاد انسٔنخذظبئض   90 11
 االذزجبراد انًحبضزاد انسٔل إَٔاع  90 12
 االذزجبراد انًحبضزاد انسٔنخ انًٕحسح  90 13
 االذزجبراد انًحبضزاد انسٔنخ انًزكجخ  90 14
 االذزجبراد انًحبضزاد َظزٚخ انسطزٕر   90 15
 االذزجبراد انًحبضزاد يظبزر انمٕاػس انسطزٕرٚخ  90 16
 االذزجبراد انًحبضزاد انمٕاػس انسطزٕرٚخ انًكزٕثخ  90 17
 االذزجبراد انًحبضزاد انؼزف انسطزٕر٘  90 18
 االذزجبراد انًحبضزاد يفٕٓو انسطزٕر  90 19
 االذزجبراد انًحبضزاد طجٛؼخ انمٕاػس انسطزٕرٚخ  90 20
 االذزجبراد انًحبضزاد انسطبرٛز إَٔاع  90 21
 االذزجبراد انًحبضزاد انسطزٕريجسأ طًٕ   90 22
 االذزجبراد انًحبضزاد انزلبثخ ػهٗ زطزٕرٚخ انمٕاٍَٛ  90 23
 االذزجبراد انًحبضزاد رؼطٛم انسطزٕر  90 24
 االذزجبراد انًحبضزاد انغبء انسطزٕر  90 25
 االذزجبراد انًحبضزاد انزبرٚد انسطزٕر٘ انؼزالٙ  90 26

27 90  
انؼزاق لجم انحٛبح انسطزٕرٚخ فٙ 

 1925طُخ 
 االذزجبراد انًحبضزاد

28 90  
انُظبو انظٛبطٙ فٙ انؼزاق فٙ ظم 

 1925زطزٕر طُخ 
 االذزجبراد انًحبضزاد

29 90  
زطبرٛز انؼزاق فٙ ظم انُظبو 

انغًٕٓر٘ يٍ طُخ 

 2223ٔحز1958ٗ
 االذزجبراد انًحبضزاد

 االذزجبراد انًحبضزاد 2225زطزٕر انؼزاق  90 30
 
 

     



 انمزاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األطبطٛخ 
 كزت انًمزر 
      ٖأذز 

  نصوص الدساتري 
 )كتاب منهجي( القانون الدستوري والنظام الدستوري يف العراق 

 مصادر خارجية

يزطهجبد ذبطخ ) ٔرشًم ػهٗ طجٛم انًضبل 

ٔرع انؼًم ٔانسٔرٚبد ٔانجزيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكززَٔٛخ (
 ةالكرتونيورش العمل + مواقع  

انرسيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ طجٛم 

انًضبل يحبضزاد انضٕٛف ٔانزسرٚت 

 انًُٓٙ ٔانسراطبد انًٛساَٛخ ( 
 حماضرات + دراسات

 

 انمجٕل  .13

  انًزطهجبد انظبثمخ

 92 ألم ػسز يٍ انطهجخ 

  أكجز ػسز يٍ انطهجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ّٔٛرج ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 انكٕفخعبيؼخ  –كهٛخ انمبٌَٕ  انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .14

 نؼبوفزع انمبٌَٕ ا انمظى انغبيؼٙ / انًزكش .15

 حمٕق االَظبٌ  اطى / ريش انًمزر .16

 يُح ثكبنٕرٕٚص فٙ انمبٌَٕ انجزايظ انزٙ ٚسذم فٛٓب .17

 انحضٕر االنكززَٔٙ أشكبل انحضٕر انًزبحخ .18

 2221-2222 انفظم / انظُخ .19

 أطجٕػٛب طبػخ 2 )انكهٙ(ػسز انظبػبد انسراطٛخ  .22

  1/2/2221 ربرٚد إػساز ْذا انٕطف  .21

 أْساف انًمزر .22

 حقهق االندان ومفههم الحق واالندانمعرفة  -
 فكرة حقهق االندان بين الساضي والحاضرمقارنة  -
 مشهالحقهق االندان في العرهر القديسة واالستفادة مشها في صياغة الجديد كيفية الرجهع  -
 الهقهف عمى اهم االسهامات الفكرية والفمدفية لحقهق االندان  -

 

 أداء ِؤعغبد اٌتؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ))ِشاخؼخ اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ((ِشاخؼخ 

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

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

 البرنامج.



 
-  

 يرزعبد انزؼهى ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .23

 انًؼزفخ ٔانفٓى  -أ
 بء انًحبضزادانم -1أ

 اصبرح االطئهخ -2أ

 كزبثخ انجحٕس -3أ
 -4أ
  -5أ 
    -6أ

 انًٓبراد انربطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

  األْىيٍ حمٕق انُظبٌ  أ٘يٓبرح اطزُجبط   – 1ة

 يٓبرح انزثظ ثٍٛ حمٕق االَظبٌ انمسًٚخ ٔحمٕق االَظبٌ انًظبغخ حسٚضب    – 2ة

 يٓبرح يؼزفخ ٔلذ طٛبغخ ٔرحسٚس حمٕق االَظبٌ  – 3ة

     -4ة

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

-   

 

 انًحبضزاد + كزبثخ انجحٕس -

 

 

 طزائك انزمٛٛى      

 

 االذزجبراد انزحزٚزٚخ ٔانشفٕٚخ
 يٓبراد انزفكٛز -ط

 انمزاءح ٔاالطزٛؼبة -1ط

 انزثظ  -2ط

 انزحهٛم -3ط

 االطزُزبط  -4ط

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انًحبضزاد +  كزبثخ انجحٕس -

 طزائك انزمٛٛى    

 

 االذزجبراد انزحزٚزٚخ ٔانشفٕٚخ

 



 

 انًٓبراد األذزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشرظٙ (.انًٓبراد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ )  -ز 

 زعٕع انٗ يظبزر حمٕق االَظبٌ انٕطُٛخ ٔانسٔنٛخ الطزمبء ٔطٛبغخ حمٕق االَظبٌ ػهٗ غزارْبان -1ز

 نفكزح رطٕر حمٕق االَظبٌ ػجز انؼظٕر مبََٕٙ ثبنزعٕع ركًٛم انُمض ان -2ز

 انربطخ ثحمٕق االَظبٌ  اطزؼزاع انزطجٛمبد -3ز

 االطزُزبط   -4ز



 ثُٛخ انًمزر .24

 انظبػبد األطجٕع
ِخشخبد 

اٌتؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى اطى انٕحسح / انًظبق أٔ انًٕضٕع

 االذزجبراد انًحبضزاد ٔحمٕق االَظبٌ يفٕٓو انحك ٔاالَظبٌ  09 1

 االذزجبراد انًحبضزاد يفٕٓو انحك  09 2
 االذزجبراد انًحبضزاد يفٕٓو االَظبٌ  09 3
 االذزجبراد انًحبضزاد يفٕٓو حمٕق االَظبٌ  09 4
 االذزجبراد انًحبضزاد انزطٕر انزبرٚرٙ نفكزح حمٕق االَظبٌ  09 5
 االذزجبراد انًحبضزاد حمٕق االَظبٌ فٙ انؼظٕر انمسًٚخ  09 6

7 09  
فكزح حمٕق االَظبٌ فٙ انؼظٕر 

انُٓضخ ٔانؼظز انٕططٗ ٔػظز 

 انحسٚش
 االذزجبراد انًحبضزاد

8 09  
فكزح حمٕق االَظبٌ فٙ انشزائغ 

 اإلطاليٛخ
 االذزجبراد انًحبضزاد

9 09  
االطٓبو انفكز٘ ٔانفهظفٙ فٙ رطٕر 

 فكزح حمٕق االَظبٌ
 االذزجبراد انًحبضزاد

10 09  
االطٓبو انفكز٘ فٙ رطٕر فكزح حمٕق 

 ٔانٕططٗاالَظبٌ فٙ انؼظٕر انمسًٚخ 
 االذزجبراد انًحبضزاد

11 09  
االطٓبو انفكز٘ فٙ رطٕر فكزح حمٕق 

االَظبٌ فٙ ػظز انُٓضخ ٔانؼظز 

 انحسٚش
 االذزجبراد انًحبضزاد

12 09  
انحمٕق ٔانحزٚبد انؼبيخ ٔيٕلف  إَٔاع

 االرفبلٛبد انسٔنٛخ ٔانسطبرٛز يُٓب
 االذزجبراد انًحبضزاد

 االذزجبراد انًحبضزاد انزمهٛسٚخانحمٕق ٔانحزٚبد   09 13

14 09  
انحزٚبد االلزظبزٚخ ٔانحمٕق 

 االعزًبػٛخ
 االذزجبراد انًحبضزاد

15 09  
انحمٕق  إػالَبدحمٕق االَظبٌ فٙ 

  اإللهًٛٛخٔانٕصبئك 
 االذزجبراد انًحبضزاد

 االذزجبراد انًحبضزاد انحمٕق انٕطُٛخ ٔانؼبنًٛخ  إػالَبد  09 16
 االذزجبراد انًحبضزاد اإللهًٛٛخحمٕق االَظبٌ فٙ االرفبلٛبد   09 17
 االذزجبراد انًحبضزاد حمٕق االَظبٌ فٙ انسطبرٛز انؼزالٛخ   09 18
 االذزجبراد انًحبضزاد انحمٕق ٔانحزٚبد انزمهٛسٚخ   09 19
 االذزجبراد انًحبضزاد انحزٚبد االلزظبزٚخ   09 20
 االذزجبراد انًحبضزاد انحمٕق االعزًبػٛخ   09 21
 االذزجبراد انًحبضزاد ٔطبئم حًبٚخ حمٕق االَظبٌ  09 22
 االذزجبراد انًحبضزاد انٕطبئم انمبََٕٛخ   09 23
 االذزجبراد انًحبضزاد انزشزٚغ انؼبز٘  09 24
 االذزجبراد انًحبضزاد انٕطبئم انمضبئٛخ   09 25
 االذزجبراد انًحبضزاد  انٕطبئم انظٛبطٛخ  09 26
 االذزجبراد انًحبضزاد   09 27
 االذزجبراد انًحبضزاد   09 28



  انجُٛخ انزحزٛخ  .25

 انمزاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األطبطٛخ 
 كزت انًمزر 
      ٖأذز 

  اعالانت حقوق االنسان والصكوك الدولية 
 اخرى حقوق االنسان ومصادركتاب 

يزطهجبد ذبطخ ) ٔرشًم ػهٗ طجٛم انًضبل 

ٔرع انؼًم ٔانسٔرٚبد ٔانجزيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكززَٔٛخ (
 ةورش العمل + مواقع الكرتوني 

انرسيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ طجٛم 

انًضبل يحبضزاد انضٕٛف ٔانزسرٚت 

 انًُٓٙ ٔانسراطبد انًٛساَٛخ ( 
 حماضرات + دراسات

 

 انمجٕل  .26

  انًزطهجبد انظبثمخ

 92 ألم ػسز يٍ انطهجخ 

  أكجز ػسز يٍ انطهجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االذزجبراد انًحبضزاد   09 29
 االذزجبراد انًحبضزاد   09 30
      
       
      



 ّٔٛرج ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 عبيؼخ انكٕفخ –كهٛخ انمبٌَٕ  انزؼهًٛٛخانًؤطظخ  .27

 فزع انمبٌَٕ انؼبو انمظى انغبيؼٙ / انًزكش .28

 ػهى االعزاو ٔانؼمبة  اطى / ريش انًمزر .29

 يُح ثكبنٕرٕٚص فٙ انمبٌَٕ انجزايظ انزٙ ٚسذم فٛٓب .32

 انحضٕر االنكززَٔٙ أشكبل انحضٕر انًزبحخ .31

 2221-2222 انفظم / انظُخ .32

 أطجٕػٛبطبػخ  2 )انكهٙ(ػسز انظبػبد انسراطٛخ  .33

  1/2/2221 ربرٚد إػساز ْذا انٕطف  .34

 أْساف انًمزر .35

 معرفة عمم االجرام والعقاب -
 مقارنة فكرة االجرام وأساليب العقاب  بين الساضي والحاضر -
 كيفية الرجهع إلى االتجاهات العمسية لتفدير الدمهك االجرامي -
  الهقهف عمى اهم نعم السؤسدات العقابية -

 

 ))ِشاخؼخ اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ((ِشاخؼخ أداء ِؤعغبد اٌتؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ 

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.



 
-  

 يرزعبد انزؼهى ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .36

 انًؼزفخ ٔانفٓى  -أ
 انمبء انًحبضزاد -1أ

 اصبرح االطئهخ -2أ

 كزبثخ انجحٕس -3أ
 -4أ
  -5أ 
    -6أ

 انًٓبراد انربطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

  األْىيٍ حمٕق انُظبٌ  أ٘يٓبرح اطزُجبط   – 1ة

 يٓبرح انزثظ ثٍٛ حمٕق االَظبٌ انمسًٚخ ٔحمٕق االَظبٌ انًظبغخ حسٚضب    – 2ة

 يٓبرح يؼزفخ ٔلذ طٛبغخ ٔرحسٚس حمٕق االَظبٌ  – 3ة

     -4ة

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

-   

 

 انًحبضزاد + كزبثخ انجحٕس -

 

 

 طزائك انزمٛٛى      

 

 االذزجبراد انزحزٚزٚخ ٔانشفٕٚخ
 يٓبراد انزفكٛز -ط

 انمزاءح ٔاالطزٛؼبة -1ط

 انزثظ  -2ط

 انزحهٛم -3ط

 االطزُزبط  -4ط

  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انًحبضزاد +  كزبثخ انجحٕس -

 طزائك انزمٛٛى    

 

 االذزجبراد انزحزٚزٚخ ٔانشفٕٚخ

 



 

 انشرظٙ (.انًٓبراد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبراد األذزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر  -ز 

 انجحش انؼهًٙ نزحسٚس انظهٕن االعزايٙ أطبنٛتانزعٕع انٗ  -1ز

 ػجز انؼظٕر  انؼمبثٛخ األطبنٛتنفكزح رطٕر ركًٛم انُمض انمبََٕٙ ثبنزعٕع  -2ز

 ػٕايم انظهٕن االعزايٙ ٔاًٚٓب اْىاطزؼزاع  -3ز

 االطزُزبط   -4ز



 ثُٛخ انًمزر .37

 انظبػبد األطجٕع
ِخشخبد 

اٌتؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى اطى انٕحسح / انًظبق أٔ انًٕضٕع

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌتؼش٠ف ثؼٍُ االخشاَ  09 1

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌجسث اٌؼٍّٟ ٌٍغٍٛن االخشاِٟ أعب١ٌت  09 2
 االذزجبراد انًحبضزاد اٌجسث االختّبػ١خ أعب١ٌت  09 3
 االذزجبراد انًحبضزاد اٌجسث اٌفشد٠خ أعب١ٌت  09 4

5 09  
االتدب٘بد اٌؼ١ٍّخ فٟ تفغ١ش اٌغٍٛن 

 االخشاِٟ
 االذزجبراد انًحبضزاد

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌتفغ١ش اٌجب٠ٌٛٛخٟ  09 6
 االذزجبراد انًحبضزاد اٌتفغ١ش االختّبػٟ ٌٍغٍٛن االخشاِٟ  09 7

8 09  
االتدبٖ اٌتىبٍِٟ فٟ تفغ١ش اٌغٍٛن 

 االخشاِٟ
 االذزجبراد انًحبضزاد

 االذزجبراد انًحبضزاد ٌٍغٍٛن االخشاِٟ اإلعالِٟاٌتفغ١ش   09 9
 االذزجبراد انًحبضزاد ػٛاًِ اٌغٍٛن االخشاِٟ  09 10
 االذزجبراد انًحبضزاد اٌؼٛاًِ اٌفشد٠خ  09 11
 االذزجبراد انًحبضزاد اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ  09 12
 االذزجبراد انًحبضزاد اٌتؼش٠ف ثؼٍُ اٌؼمبة  09 13
 االذزجبراد انًحبضزاد اٌّؤعغبد اٌؼمبث١خ   09 14
 االذزجبراد انًحبضزاد اٌتطٛس اٌتبس٠خٟ ٌٍّؤعغبد اٌؼمبث١خ  09 15
 االذزجبراد انًحبضزاد ٔظُ اٌّؤعغبد اٌؼمبث١خ   09 16
 االذزجبراد انًحبضزاد اٌّؤعغبد اٌؼمبث١خ  أٔٛاع  09 17

18 09  
اٌّؤعغبد اٌؼمبث١خ فٟ تٕف١ز دٚس 

 اٌدضاء اٌدٕبئٟ
 االذزجبراد انًحبضزاد

 االذزجبراد انًحبضزاد دٚس اٌّؤعغبد فٟ تٕف١ز اٌؼمٛثخ   09 19

20 09  
دٚس اٌّؤعغبد فٟ تٕف١ز اٌتذاث١ش 

 االزتشاص٠خ
 االذزجبراد انًحبضزاد

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌّؼبٍِخ اٌؼمبث١خ   09 21
 االذزجبراد انًحبضزاد اٌّؼبٍِخ داخً اٌّؤعغبد اٌؼمبث١خ  09 22
 االذزجبراد انًحبضزاد اٌّؼبٍِخ خبسج اٌّؤعغبد اٌؼمبث١خ   09 23
 االذزجبراد انًحبضزاد اٌشػب٠خ اٌالزمخ   09 24
 االذزجبراد انًحبضزاد اٌّؤعغبد اٌؼمبث١خ   09 25
 االذزجبراد انًحبضزاد اٌتطٛس اٌتبس٠خٟ ٌٍّؤعغبد اٌؼمبث١خ  09 26
 االذزجبراد انًحبضزاد ٔظُ اٌّؤعغبد اٌؼمبث١خ  09 27
 االذزجبراد انًحبضزاد اٌّؤعغبد اٌؼمبث١خ  أٔٛاع  09 28

29 09  
دٚس اٌّؤعغبد اٌؼمبث١خ فٟ تٕف١ز 

 اٌدضاء اٌدٕبئٟ
 االذزجبراد انًحبضزاد

 االذزجبراد انًحبضزاد دٚس اٌّؤعغبد فٟ تٕف١ز اٌؼمٛثخ   09 30
      
       
      



  انجُٛخ انزحزٛخ  .38

 انمزاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األطبطٛخ 
 كزت انًمزر 
      ٖأذز 

 ومصادر اخرى علم االجرام والعقابكتاب 

يزطهجبد ذبطخ ) ٔرشًم ػهٗ طجٛم انًضبل 

ٔرع انؼًم ٔانسٔرٚبد ٔانجزيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكززَٔٛخ (
 ةورش العمل + مواقع الكرتوني 

انرسيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ طجٛم 

انًضبل يحبضزاد انضٕٛف ٔانزسرٚت 

 انًُٓٙ ٔانسراطبد انًٛساَٛخ ( 
 حماضرات + دراسات

 

 انمجٕل  .39

  انًزطهجبد انظبثمخ

 92 ألم ػسز يٍ انطهجخ 

  أكجز ػسز يٍ انطهجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ّٔٛرج ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 انكٕفخكهٛخ انمبٌَٕ / عبيؼخ  انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .42

 ؼبوفزع انمبٌَٕ ان انمظى انغبيؼٙ / انًزكش .41

  ػمٕثبد ػبو  اطى / ريش انًمزر .42

  انجزايظ انزٙ ٚسذم فٛٓب .43

 انحضٕر االنكززَٔٙ أشكبل انحضٕر انًزبحخ .44

 2221-2222 انفظم / انظُخ .45

 أطجٕػٛبطبػخ  3 )انكهٙ(ػسز انظبػبد انسراطٛخ  .46

  1/2/2221 ربرٚد إػساز ْذا انٕطف  .47

 أْساف انًمزر .48

 السبادئ الستعمقة بقانهن العقهبات دراسة الطالب  -
 الخاصة بطاق تطبيق قانهن العقهبات  دراسة الطالب االحكام القانهنية -
 جرائم وانهاعهادراسة االثار الخاصة بال -

 أداء ِؤعغبد اٌتؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ))ِشاخؼخ اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ((ِشاخؼخ 

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

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

 البرنامج.

 ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىيرزعبد انزؼهى ٔطزائك انزؼهٛى  .49



 

 انًؼزفخ ٔانفٓى  -أ
 انمبء انًحبضزاد -1أ

 اصبرح االطئهخ -2أ

 كزبثخ انجحٕس -3أ
 -4أ
  -5أ 
    -6أ

 انًٓبراد انربطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

 يٓبرح فٓى االحكبو انربطخ ثبنؼمٕثبد – 1ة

 يٓبرح فٓى االحكبو انربطخ ثبنغزائى – 2ة

 يٓبرح يؼزفخ حمٕق انًغُٙ ػهّٛ ٔانغبَٙ  – 3ة

     -4ة

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًحبضزاد +كزبثخ انجحٕس -

 

 طزائك انزمٛٛى      

 االذزجبراد انزحزٚزٚخ ٔانشفٕٚخ

 
 يٓبراد انزفكٛز -ط

 انمزاءح ٔاالطزٛؼبة -1ط

 انزثظ -2ط

 انزحهٛم-3ط

 االطزُزبط  -4ط

  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًحبضزاد +كزبثخ انجحٕس

 طزائك انزمٛٛى    

 االذزجبراد انزحزٚزٚخ ٔانشفٕٚخ

 انًٓبراد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبراد األذزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشرظٙ (. -ز 

 انزفكٛز  -1ز

 انزحهٛم -2ز

 االطزُزبط -3ز         

 انزطجٛمبد اطزؼزاع   -4ز



  انجُٛخ انزحزٛخ  .51

 ثُٛخ انًمزر .52

 انظبػبد األطجٕع
ِخشخبد 

اٌتؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى اطى انٕحسح / انًظبق أٔ انًٕضٕع

 االذزجبراد يحبضزاد ِظذس لبْٔٛ اٌؼمٛثبد ٚٔطبق تطج١مٗ  09 1

 االذزجبراد يحبضزاد ِظذس لبْٔٛ اٌؼمٛثبد   09 2

 االذزجبراد يحبضزاد ِجذأ لب١ٔٛٔخ اٌدشائُ ٚاٌؼمٛثبد   09 3

 االذزجبراد يحبضزاد ٔتبئح ِجذأ لب١ٔٛٔخ اٌدشائُ ٚاٌؼمٛثبد  09 4

 االذزجبراد يحبضزاد ٔطبق تطج١ك لبْٔٛ اٌؼمٛثبد   09 5

 االذزجبراد يحبضزاد ِٓ ز١ث اٌّىبْتطج١ك اٌمبْٔٛ اٌدٕبئٟ   09 6

 االذزجبراد يحبضزاد األشخبصتطج١ك اٌمبْٔٛ اٌدٕبئٟ ِٓ ز١ث   09 7

 االذزجبراد يحبضزاد تغ١ٍُ اٌّدش١ِٓ   09 8

 االذزجبراد يحبضزاد اٌدش٠ّخ   09 9

 االذزجبراد يحبضزاد ِفَٙٛ اٌدش٠ّخ  09 10

 االذزجبراد يحبضزاد اسوبْ اٌدش٠ّخ   09 11

 االذزجبراد يحبضزاد اٌشوٓ اٌّبدٞ ٌٍدش٠ّخ   09 12

 االذزجبراد يحبضزاد اٌشوٓ اٌّؼٕٛٞ ٌٍدش٠ّخ   09 13

 االذزجبراد يحبضزاد اٌشوٓ اٌششػٟ ٌٍدش٠ّخ  09 14

 االذزجبراد يحبضزاد طٛس استىبة اٌدش٠ّخ   09 15

 االذزجبراد يحبضزاد اٌششٚع فٟ اٌدش٠ّخ   09 16

 االذزجبراد يحبضزاد اٌّغبّ٘خ فٟ اٌدش٠ّخ   09 17

 االذزجبراد يحبضزاد اثبزخ اٌدش٠ّخ  أعجبة  09 18

 االذزجبراد يحبضزاد اٌمٛاػذ اٌؼبِخ فٟ اعجبة االثبزخ  09 19

 االذزجبراد يحبضزاد اٌٛاخت أداء  09 20

 االذزجبراد يحبضزاد اعتؼّبي اٌسك  09 21

 االذزجبراد يحبضزاد اٌذفبع اٌششػٟ  09 22

 االذزجبراد يحبضزاد اٌدشائُ  أٔٛاع  09 23

 االذزجبراد يحبضزاد ِٓ ز١ث اٌطج١ؼخ أٔٛاػٙب  09 24

 االذزجبراد يحبضزاد ِٓ ز١ث سوٕٙب اٌّبدٞ أٔٛاػٙب  09 25

 االذزجبراد يحبضزاد ِٓ ز١ث سوٕٙب اٌششػٟ  أٔٛاػٙب  09 26

 االذزجبراد يحبضزاد اٌّدشَ ٚاٌّغؤ١ٌٚخ اٌدٕبئ١خ   09 27

 االذزجبراد يحبضزاد ِفَٙٛ اٌّدشَ   09 28

 االذزجبراد يحبضزاد اٌّغؤ١ٌٚخ اٌدٕبئ١خ  أعبط  09 29

 االذزجبراد يحبضزاد ِٛأغ اٌّغؤ١ٌٚخ اٌدٕبئ١خ   09 30

      

       
      



 انمزاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األطبطٛخ 
 كزت انًمزر 
      ٖأذز 

  املعدلمنت قانون العقوابت العراقي النافذ  
 مادة قانون العقوابت كتاب 

 

يزطهجبد ذبطخ ) ٔرشًم ػهٗ طجٛم انًضبل 

ٔرع انؼًم ٔانسٔرٚبد ٔانجزيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكززَٔٛخ (
 ورش العمل +مواقع االلكرتونية -

انرسيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ طجٛم 

انًضبل يحبضزاد انضٕٛف ٔانزسرٚت 

 انًُٓٙ ٔانسراطبد انًٛساَٛخ ( 
 حماضرات +دراسات-

 

 انمجٕل  .52

  انًزطهجبد انظبثمخ

 92 ألم ػسز يٍ انطهجخ 

  أكجز ػسز يٍ انطهجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ّٔٛرج ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 انكٕفخعبيؼخ  –كهٛخ انمبٌَٕ  انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .53

 انؼبو  فزع انمبٌَٕ انمظى انغبيؼٙ / انًزكش .54

 اإلزار٘انمبٌَٕ  اطى / ريش انًمزر .55

 يُح ثكبنٕرٕٚص فٙ انمبٌَٕ انجزايظ انزٙ ٚسذم فٛٓب .56

 انحضٕر االنكززَٔٙ أشكبل انحضٕر انًزبحخ .57

 2221-2222 انفظم / انظُخ .58

 أطجٕػٛبطبػخ 3 )انكهٙ(ػسز انظبػبد انسراطٛخ  .59

  1/2/2221 ربرٚد إػساز ْذا انٕطف  .62

 أْساف انًمزر .61

 اإلداريمعرفة المانون 
 معرفة عاللة المانون اإلداري بالعلوم االخرى

 معرفة التنظيم اإلداري في العراق
 الضبط اإلدارياحكام 

 
-  

 ِشاخؼخ أداء ِؤعغبد اٌتؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ))ِشاخؼخ اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ((

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.



 يرزعبد انزؼهى ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .62

 انًؼزفخ ٔانفٓى  -أ
 انمبء انًحبضزاد  -1أ

 اصبرح االطئهخ -2أ

 كزبثخ انجحٕس -3أ

  -4أ
  -5أ
-  

 انًٓبراد انربطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

 انضجظ االزار٘ إَٔاعانزًٛٛش ثٍٛ   – 1ة

 ٔكٛفٛخ رحهٛهٓباالحكبو انمضبئٛخ انًزؼهمخ ثبنٕظٛفخ انؼبيخ   – 2ة

 انؼبيخ ٔانربطخ  األيٕالكٛفٛخ حًبٚخ  – 3ة

  اإلزارحَطبق اػًبل   -4ة
 
     

 

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى  

 انًحبضزاد + كزبثخ انجحٕس

 طزائك انزمٛٛى      

 

 االذزجبراد انزحزٚزٚخ ٔانشفٓٛخ

 
 يٓبراد انزفكٛز -ط

 انمزاءح ٔاالطزٛؼبة -1ط

 انزثظ  -2ط

 انزحهٛم -3ط

 االطزُزبط  -4ط

  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 ٔانشفٕٚخاالذزجبراد انزحزٚزٚخ  -

 طزائك انزمٛٛى    

 االذزجبراد انزحزٚزٚخ ٔانشفٓٛخ

 



 

 انًٓبراد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبراد األذزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشرظٙ (. -ز 

 انزحهٛم -1ز

 االطزُزبط -2ز

 اطزؼزاع انزطجٛمبد-3ز

    -4ز



 ثُٛخ انًمزر .63

 انظبػبد األطجٕع
ِخشخبد 

اٌتؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اطى انٕحسح / انًظبق أٔ 

 انًٕضٕع
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى

 االذزجبراد انًحبضزاد اإلزار٘يبْٛخ انمبٌَٕ   09 1

 االذزجبراد انًحبضزاد يفٕٓو انمبٌَٕ االزار٘  09 2
 االذزجبراد انًحبضزاد اإلزار٘انمبٌَٕ  ذظبئض   09 3
 االذزجبراد انًحبضزاد اإلزار٘انمبٌَٕ  يظبزر   09 4
 االذزجبراد انًحبضزاد اإلزار٘انمبٌَٕ  أطبص  09 5

6 09 
 

ثبنؼهٕو  اإلزار٘ػاللخ انمبٌَٕ 

 االذزٖ
 االذزجبراد انًحبضزاد

7 09 
 

ثبنمبٌَٕ  اإلزار٘ػاللخ انمبٌَٕ 

 انسطزٕر٘
 االذزجبراد انًحبضزاد

8 09 
 

ثبنمبٌَٕ  اإلزار٘ػاللخ انمبٌَٕ 

 انغُبئٙ
 االذزجبراد انًحبضزاد

9 09 
 

ثبنًبنٛخ  اإلزار٘ػاللخ انمبٌَٕ 

 انؼبيخ 
 االذزجبراد انًحبضزاد

 االذزجبراد انًحبضزاد انزُظٛى االزار٘   09 10
 االذزجبراد انًحبضزاد انشرظٛخ انًؼُٕٚخ   09 11
 االذزجبراد انًحبضزاد اطبنٛت انزُظٛى االزار٘   09 12
 االذزجبراد انًحبضزاد االزار٘ فٙ انؼزاقانزُظٛى   09 13
 االذزجبراد انًحبضزاد انُشبط االزار٘  09 14
 االذزجبراد انًحبضزاد انضجظ االزار٘  09 15
 االذزجبراد انًحبضزاد انضجظ االزار٘ انؼبو   09 16
 االذزجبراد انًحبضزاد انضجظ االزار٘ انربص  09 17
 االذزجبراد انًحبضزاد انًزافك انؼبيخ  09 18
 االذزجبراد انًحبضزاد ٔطبئم االزارح انؼبيخ   09 19
 االذزجبراد انًحبضزاد انٕظٛفخ انؼبيخ  09 20
 االذزجبراد انًحبضزاد يؼُٗ انًٕظف انؼبو   09 21
 االذزجبراد انًحبضزاد احكبو انٕظٛفخ انؼبيخ   09 22
 االذزجبراد انًحبضزاد االيٕال انؼبيخ   09 23
 االذزجبراد انًحبضزاد يؼُٗ انًبل انؼبو   09 24
 االذزجبراد انًحبضزاد انحًبٚخ انؼبيخ ناليٕال انؼبيخ  09 25
 االذزجبراد انًحبضزاد انحًبٚخ انربطخ ناليٕال انؼبيخ  09 26
 االذزجبراد انًحبضزاد اػًبل االزارح انؼبيخ   09 27
 االذزجبراد انًحبضزاد اإلزار٘انمزار   09 28
 االذزجبراد انًحبضزاد  اإلزارٚخانؼمٕز   09 29
 االذزجبراد انًحبضزاد انًزاعؼخ  09 30
31      
31      
      



 ذ نهزسرٚظٍٛٛ شجكخ اَززَٛ -( يكزجخ لظى   5ز )لبػبد زراطٛخ ػس انجُٛخ انزحزٛخ  .64

 انمزاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األطبطٛخ 
 كزت انًمزر 
      ٖأذز 

 متهن القهانين التي تخص الهظيفة العامة

 القانهن االداري 

يزطهجبد ذبطخ ) ٔرشًم ػهٗ طجٛم انًضبل 

ٔرع انؼًم ٔانسٔرٚبد ٔانجزيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكززَٔٛخ (
 ةورش العمل + مواقع الكرتوني 

انرسيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ طجٛم 

انًضبل يحبضزاد انضٕٛف ٔانزسرٚت 

 انًُٓٙ ٔانسراطبد انًٛساَٛخ ( 
 حماضرات + دراسات

 

 انمجٕل  .65

  انًزطهجبد انظبثمخ

 92 ألم ػسز يٍ انطهجخ 

  أكجز ػسز يٍ انطهجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ّٔٛرج ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 كهٛخ انمبٌَٕ / عبيؼخ انكٕفخ انزؼهًٛٛخانًؤطظخ  .66

 فزع انمبٌَٕ انؼبو انمظى انغبيؼٙ / انًزكش .67

   االَظًخ انظٛبطٛخ اطى / ريش انًمزر .68

  انجزايظ انزٙ ٚسذم فٛٓب .69

 االنكززَٔٙ أشكبل انحضٕر انًزبحخ .72

 2221-2222 انفظم / انظُخ .71

 أطجٕػٛبطبػخ  1 )انكهٙ(ػسز انظبػبد انسراطٛخ  .72

  1/2/2221 ربرٚد إػساز ْذا انٕطف  .73

 أْساف انًمزر .74

 عمقة بالشعم الدياسيةدراسة الطالب السبادئ الست -
  الخاصة بسفههم الفرل بين الدمطات دراسة الطالب االحكام القانهنية -
 زسانات الدولة القانهنيةدراسة االثار الخاصة ب -

 ))ِشاخؼخ اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ((ِشاخؼخ أداء ِؤعغبد اٌتؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ 

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.

 يرزعبد انزؼهى ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .75



 

 انًؼزفخ ٔانفٓى  -أ
 انمبء انًحبضزاد -1أ

 اصبرح االطئهخ -2أ

 كزبثخ انجحٕس -3أ
 -4أ
  -5أ 
    -6أ

 انًٓبراد انربطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

 برح فٓى االحكبو انربطخ ثإَٔاع انحكٕيبديٓ – 1ة

 ٓبرح فٓى االحكبو انربطخ ثإَٔاع انُظى انحشثٛخي – 2ة

 ٔٔاعجبرٓىانُبذجٍٛ يٓبرح يؼزفخ حمٕق  – 3ة

     -4ة

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًحبضزاد +كزبثخ انجحٕس -

 

 طزائك انزمٛٛى      

 االذزجبراد انزحزٚزٚخ ٔانشفٕٚخ

 
 يٓبراد انزفكٛز -ط

 انمزاءح ٔاالطزٛؼبة -1ط

 انزثظ -2ط

 انزحهٛم-3ط

 االطزُزبط  -4ط

  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انجحٕسانًحبضزاد +كزبثخ 

 طزائك انزمٛٛى    

 االذزجبراد انزحزٚزٚخ ٔانشفٕٚخ

 انًٓبراد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبراد األذزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشرظٙ (. -ز 

 انزفكٛز  -1ز

 انزحهٛم -2ز

 االطزُزبط -3ز         

 اطزؼزاع انزطجٛمبد   -4ز



  انجُٛخ انزحزٛخ  .77

 ثُٛخ انًمزر .76

 انظبػبد األطجٕع
ِخشخبد 

اٌتؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى اطى انٕحسح / انًظبق أٔ انًٕضٕع

1 09  
ٚع١ٍخ اعٕبد  إٌٝاٌسىِٛبد اعتٕبداً  أٔٛاع

 اٌغٍطخ
 االذزجبراد يحبضزاد

 االذزجبراد يحبضزاد ٔظُ اٌسىُ اٌفشد٠خ  09 2

 االذزجبراد يحبضزاد ٔظُ اٌسىُ اٌذ٠ّمشاؽ١خ  09 3

ِجذأ  إٌٝإٌظُ اٌغ١بع١خ اعتٕبداً  أٔٛاع  09 4

 اٌفظً ث١ٓ اٌغٍطبد
 االذزجبراد يحبضزاد

 االذزجبراد يحبضزاد  ٚتطٛسٖ فَٙٛ ِجذأ اٌفظً ث١ٓ اٌغٍطبدِ  09 5

 االذزجبراد يحبضزاد اٌسىِٛبد أٔٛاع  09 6

 االذزجبراد يحبضزاد اٌذٌٚخ اٌمب١ٔٛٔخ   09 7

 االذزجبراد يحبضزاد ِفَٙٛ اٌذٌٚخ اٌمب١ٔٛٔخ   09 8

 االذزجبراد يحبضزاد ػّبٔبد اٌذٌٚخ اٌمب١ٔٛٔخ   09 9

 االذزجبراد يحبضزاد اٌغ١بع١خ  األزضاة  09 10

 االذزجبراد يحبضزاد اٌغ١بع١خ األزضاةِفَٙٛ   09 11

 االذزجبراد يحبضزاد اٌتؼش٠ف ٚإٌشأح  09 12

 االذزجبراد يحبضزاد ػٕبطش اٌسضة  09 13

 االذزجبراد يحبضزاد إٌظُ اٌدضث١خ  أٔٛاع  09 14

 االذزجبراد يحبضزاد   09 15

 االذزجبراد يحبضزاد   09 16

 االذزجبراد يحبضزاد   09 17

 االذزجبراد يحبضزاد   09 18

 االذزجبراد يحبضزاد   09 19

 االذزجبراد يحبضزاد   09 20

 االذزجبراد يحبضزاد   09 21

 االذزجبراد يحبضزاد   09 22

 االذزجبراد يحبضزاد   09 23

 االذزجبراد يحبضزاد   09 24

 االذزجبراد يحبضزاد   09 25

 االذزجبراد يحبضزاد   09 26

 االذزجبراد يحبضزاد   09 27

 االذزجبراد يحبضزاد   09 28

 االذزجبراد يحبضزاد   09 29

 االذزجبراد يحبضزاد   09 30

      

       
      



 انمزاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األطبطٛخ 
 كزت انًمزر 
      ٖأذز 

 كتاب مادة االنظمة السياسية 
 

يزطهجبد ذبطخ ) ٔرشًم ػهٗ طجٛم انًضبل 

ٔرع انؼًم ٔانسٔرٚبد ٔانجزيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكززَٔٛخ (
 ورش العمل +مواقع االلكرتونية -

انرسيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ طجٛم 

انًضبل يحبضزاد انضٕٛف ٔانزسرٚت 

 انًُٓٙ ٔانسراطبد انًٛساَٛخ ( 
 حماضرات +دراسات-

 

 انمجٕل  .78

  انًزطهجبد انظبثمخ

  ألم ػسز يٍ انطهجخ 

  أكجز ػسز يٍ انطهجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ّٔٛرج ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 كهٛخ انمبٌَٕ / عبيؼخ انكٕفخ انزؼهًٛٛخانًؤطظخ  .79

 فزع انمبٌَٕ انؼبو انمظى انغبيؼٙ / انًزكش .82

 يبنٛخ ػبيخ ٔرشزٚغ يبنٙ  اطى / ريش انًمزر .81

  انجزايظ انزٙ ٚسذم فٛٓب .82

 االنكززَٔٙ أشكبل انحضٕر انًزبحخ .83

 2221-2222 انفظم / انظُخ .84

 أطجٕػٛبطبػخ 2 )انكهٙ(ػسز انظبػبد انسراطٛخ  .85

  1/2/2221 ربرٚد إػساز ْذا انٕطف  .86

 أْساف انًمزر .87

  السبادئ الستعمقة بالشفقات العامةدراسة الطالب  -
  الخاصة بااليرادات العامةدراسة الطالب االحكام القانهنية  -
 سهازنة العامة دراسة االثار الخاصة بال -

 ))ِشاخؼخ اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ((ِشاخؼخ أداء ِؤعغبد اٌتؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ 

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.

 يرزعبد انزؼهى ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .88



 

 انًؼزفخ ٔانفٓى  -أ
 انمبء انًحبضزاد -1أ

 اصبرح االطئهخ -2أ

 كزبثخ انجحٕس -3أ
 -4أ
  -5أ 
    -6أ

 انًٓبراد انربطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

 برح فٓى االحكبو انربطخ ثبنضزائتيٓ – 1ة

 ٓبرح فٓى االحكبو انربطخ ثبنزطى ي – 2ة

  رح يؼزفخ ثُٕز انًٕاسَخ انؼبيخيٓب – 3ة

     -4ة

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًحبضزاد +كزبثخ انجحٕس -

 

 طزائك انزمٛٛى      

 االذزجبراد انزحزٚزٚخ ٔانشفٕٚخ

 
 يٓبراد انزفكٛز -ط

 انمزاءح ٔاالطزٛؼبة -1ط

 انزثظ -2ط

 انزحهٛم-3ط

 االطزُزبط  -4ط

  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًحبضزاد +كزبثخ انجحٕس

 طزائك انزمٛٛى    

 االذزجبراد انزحزٚزٚخ ٔانشفٕٚخ

 انًٓبراد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبراد األذزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشرظٙ (. -ز 

 انزفكٛز  -1ز

 انزحهٛم -2ز

 االطزُزبط -3ز         

 اطزؼزاع انزطجٛمبد   -4ز



  انجُٛخ انزحزٛخ  .92

 ثُٛخ انًمزر .89

 انظبػبد األطجٕع
ِخشخبد 

اٌتؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى اطى انٕحسح / انًظبق أٔ انًٕضٕع

 االذزجبراد يحبضزاد إٌفمبد اٌؼبِخ  09 1

 االذزجبراد يحبضزاد ؽج١ؼخ إٌفمخ اٌؼبِخ  09 2

 االذزجبراد يحبضزاد ِمِٛبد إٌفمبد اٌؼبِخ ٚزدّٙب   09 3

 االذزجبراد يحبضزاد االلتظبد٠خ ٌٍٕفمبد اٌؼبِخ  ا٢ثبس  09 4

 االذزجبراد يحبضزاد اٌؼبِخ اإل٠شاداد  09 5

 االذزجبراد يحبضزاد فبئغ االلتظبد اٌؼبَ   09 6

 االذزجبراد يحبضزاد اٌذٌٚخ ِٓ اٌشعَٛ إ٠شاداد  09 7

 االذزجبراد يحبضزاد اٌمشٚع اٌؼبِخ  09 8

 االذزجبراد يحبضزاد اٌّٛاصٔخ اٌؼبِخ  09 9

 االذزجبراد يحبضزاد دٚس اٌّٛاصٔخ اٌؼبِخ  09 10

 االذزجبراد يحبضزاد اٌؼشائت ٚاٌتشش٠غ اٌؼش٠جٟ  09 11

 االذزجبراد يحبضزاد اٌؼشائت إ٠شاداد  09 12

 االذزجبراد يحبضزاد إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍؼشائت  09 13

 االذزجبراد يحبضزاد اٌتٕظ١ُ اٌفٕٟ ٌٍؼشائت  09 14

 االذزجبراد يحبضزاد االلتظبد٠خ ٌٍؼشائت ا٢ثبس  09 15

 االذزجبراد يحبضزاد اٌؼشائت اٌّجبششح فٟ اٌؼشاق  09 16

 االذزجبراد يحبضزاد ػش٠جخ اٌذخً فٟ اٌؼشاق  09 17

 االذزجبراد يحبضزاد ػش٠جخ اٌؼمبس  09 18

 االذزجبراد يحبضزاد اٌؼش٠جخ ػٍٝ اٌؼشطبد   09 19

 االذزجبراد يحبضزاد   09 20

 االذزجبراد يحبضزاد   09 21

 االذزجبراد يحبضزاد   09 22

 االذزجبراد يحبضزاد   09 23

 االذزجبراد يحبضزاد   09 24

 االذزجبراد يحبضزاد   09 25

 االذزجبراد يحبضزاد   09 26

 االذزجبراد يحبضزاد   09 27

 االذزجبراد يحبضزاد   09 28

 االذزجبراد يحبضزاد   09 29

 االذزجبراد يحبضزاد   09 30

      

       
      



 انمزاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األطبطٛخ 
 كزت انًمزر 
      ٖأذز 

 كتاب مادة املالية العامة  

 

يزطهجبد ذبطخ ) ٔرشًم ػهٗ طجٛم انًضبل 

ٔرع انؼًم ٔانسٔرٚبد ٔانجزيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكززَٔٛخ (
 ورش العمل +مواقع االلكرتونية -

انرسيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ طجٛم 

انًضبل يحبضزاد انضٕٛف ٔانزسرٚت 

 انًُٓٙ ٔانسراطبد انًٛساَٛخ ( 
 حماضرات +دراسات-

 

 انمجٕل  .91

  انًزطهجبد انظبثمخ

  ألم ػسز يٍ انطهجخ 

  أكجز ػسز يٍ انطهجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ّٔٛرج ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 انكٕفخكهٛخ انمبٌَٕ / عبيؼخ  انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .92

 ؼبوفزع انمبٌَٕ ان انمظى انغبيؼٙ / انًزكش .93

 لبٌَٕ زٔنٙ ػبو  اطى / ريش انًمزر .94

  انجزايظ انزٙ ٚسذم فٛٓب .95

 االنكززَٔٙ أشكبل انحضٕر انًزبحخ .96

 2222/2221 انفظم / انظُخ .97

 أطجٕػٛبطبػخ  3 )انكهٙ(ػسز انظبػبد انسراطٛخ  .98

  1/2/2221 ربرٚد إػساز ْذا انٕطف  .99

 أْساف انًمزر .122

 معرفة مفهوم المانون الدولي العام .1
 معرفة اشخاص المانون الدولي العام  .2
 فهم مصادر المانون الدولي العام  .3
 معرفة كيفية عمد المعاهدات الدولية  .4

 
 

 ِشاخؼخ أداء ِؤعغبد اٌتؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ))ِشاخؼخ اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ((

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

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

 البرنامج.



 انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىيرزعبد انزؼهى ٔطزائك  .121

 انًؼزفخ ٔانفٓى  -أ
 انمبء انًحبضزاد-1أ

 اصبرح االطئهخ -2أ 

 كزبثخ انجحٕس -3أ
 -4أ
  -5أ
  -6أ

 انًٓبراد انربطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

 رًٛٛش انمبٌَٕ انسٔنٙ ػٍ غٛزِ – 1ة

 انزاعح نزحسٚس طجٛؼخ انمبٌَٕ انسٔنٙ انؼبو  األطبصٛش رًٛ – 2ة

 يٓبرح يؼزفخ ٔاعجبد ٔحمٕق  اشربص انمبٌَٕ انسٔنٙ انؼبو  – 3ة

 انًظؤٔنٛخ انسٔنٛخ   إللبيخيٓبرح يؼزفخ انشزٔط انربطخ  -4ة

 اشربص انمبٌَٕ انسٔنٙ يٍ غٛز انسٔل  يٓبرح رًٛٛش -5ة 

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًحبضزاد +كزبثخ انجحٕس -

 

 طزائك انزمٛٛى      

 انزحزٚزٚخ ٔانشفٕٚخاالذزجبراد 

 
 يٓبراد انزفكٛز -ط

 انمزاءح ٔاالطزٛؼبة-1ط

 انزثظ -2ط

 انزحهٛم-3ط

 االطزُظبخ  -4ط

  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًحبضزاد +كزبثخ انجحٕس -

 طزائك انزمٛٛى    

 

 االذزجبراد انزحزٚزٚخ ٔانشفٕٚخ

 
 انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشرظٙ (.انًٓبراد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبراد األذزٖ  -ز 

 االطزُزبط -1ز

 انزحهٛم -2ز

 اطزؼزاع انزطجٛمبد-3ز 

   -4ز



 

 ثُٛخ انًمزر .122

 انظبػبد األطجٕع
ِخشخبد 

اٌتؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اطى انٕحسح / انًظبق أٔ انًٕضٕع

طزٚمخ 

 انزؼهٛى
 طزٚمخ انزمٛٛى

 داالذزجبرا يحبضزاد  ّجبدئ ٚاالطٛياٌ  09 1

 داالذزجبرا يحبضزاد تؼش٠ف اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ   09 2

 داالذزجبرا يحبضزاد ذٌٟٚ اٌؼبَاٌخالف زٛي ِفَٙٛ اٌمبْٔٛ اٌ  09 3

 داالذزجبرا يحبضزاد ت١١ّض اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ ِٓ غ١شٖ   09 4

 داالذزجبرا يحبضزاد تغ١ّخ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ   09 5

 داالذزجبرا يحبضزاد اٌذٌٟٚ اٌؼبَؽج١ؼخ اٌمبْٔٛ   09 6

 داالذزجبرا يحبضزاد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ  أعبط  09 7

 داالذزجبرا يحبضزاد اٌّز٘ت االسادٞ  09 8

 داالذزجبرا يحبضزاد اٌّز٘ت اٌّٛػٛػٟ  09 9

 داالذزجبرا يحبضزاد اٌّذسعخ اٌغٛف١ت١خ   09 10

 داالذزجبرا يحبضزاد ٚاٌمبْٔٛ اٌذاخٍٟاٌؼاللخ ث١ٓ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ   09 11

 داالذزجبرا يحبضزاد ٔظش٠خ اصدٚاج اٌمب١ٔٛٔٓ   09 12

 داالذزجبرا يحبضزاد ٔظش٠خ ٚزذح اٌمبْٔٛ   09 13

 داالذزجبرا يحبضزاد اٌّفبػٍخ ث١ٓ إٌظش٠ت١ٓ   09 14

 داالذزجبرا يحبضزاد ٔطبق اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ   09 15

 داالذزجبرا يحبضزاد اٌمٛاػذ اٌذ١ٌٚخ اٌؼب١ٌّخ   09 16

 داالذزجبرا يحبضزاد  اإلل١ّ١ٍخاٌمٛاػذ اٌمبس٠خ ٚاٌمٛاػذ   09 17

 داالذزجبرا يحبضزاد ِظبدس اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ  09 18

 داالذزجبرا يحبضزاد اٌّؼب٘ذاد  09 19

 داالذزجبرا يحبضزاد اٌؼشف اٌذٌٟٚ  09 20

 داالذزجبرا يحبضزاد ِجبدئ اٌمبْٔٛ اٌؼبِخ   09 21

 داالذزجبرا يحبضزاد اٌّظبدس اٌّغبػذح   09 22

 داالذزجبرا يحبضزاد تذ٠ٚٓ لٛاػذ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ  09 23

اٌدٙٛد غ١ش اٌشع١ّخ  ٌتذ٠ٚٓ اٌمبْٔٛ   09 24

 اٌذٌٟٚ اٌؼبَ  
 داالذزجبرا يحبضزاد

اٌدٙٛد اٌشع١ّخ  ٌتذ٠ٚٓ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ   09 25

 اٌؼبَ  
 داالذزجبرا يحبضزاد

 داالذزجبرا يحبضزاد اشخبص اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ   09 26

 داالذزجبرا يحبضزاد اٌذٌٚخ  09 27

 داالذزجبرا يحبضزاد اشخبص اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ ِٓ غ١ش اٌذٚي  09 28

 داالذزجبرا يحبضزاد دٌٚخ اٌفبت١ىبْ   09 29

 داالذزجبرا يحبضزاد اٌّشاخؼخ   09 30

31      

32      



  انجُٛخ انزحزٛخ  .123

 انمزاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األطبطٛخ 
 كزت انًمزر 
      ٖأذز 

 ميثاق االمم المتحدة 
  كتاب القانهن الدولي العام 

يزطهجبد ذبطخ ) ٔرشًم ػهٗ طجٛم انًضبل 

ٔانجزيغٛبد ٔرع انؼًم ٔانسٔرٚبد 

 ٔانًٕالغ االنكززَٔٛخ (
 ورش العمل +مواقع االلكرتونية -

انرسيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ طجٛم 

انًضبل يحبضزاد انضٕٛف ٔانزسرٚت 

 انًُٓٙ ٔانسراطبد انًٛساَٛخ ( 
 حماضرات +دراسات-

 

 انمجٕل  .124

  انًزطهجبد انظبثمخ

  ألم ػسز يٍ انطهجخ 

  أكجز ػسز يٍ انطهجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ّٔٛرج ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 انكٕفخكهٛخ انمبٌَٕ / عبيؼخ  انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .125

 ؼبو فزع انمبٌَٕ ان انمظى انغبيؼٙ / انًزكش .126

 ػمٕثبد ذبص اطى / ريش انًمزر .127

  انجزايظ انزٙ ٚسذم فٛٓب .128

 االنكززَٔٙ أشكبل انحضٕر انًزبحخ .129

 2222/2221 انفظم / انظُخ .112

 طبػخ اطجٕػٛب 3 )انكهٙ(ػسز انظبػبد انسراطٛخ  .111

  1/2/2221 ربرٚد إػساز ْذا انٕطف  .112

 أْساف انًمزر .113

 قانهن العقهبات الخاصمعرفة  - أ
 معرفة الجرائم السخمة بالثقة العامة  - ب
 معرفة الجرائم السخمة بالهاجبات الهظيفية   - ت
 معرفة الجرائم السخمة باالداب العامة - ث

 ِشاخؼخ أداء ِؤعغبد اٌتؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ))ِشاخؼخ اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ((

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.



 

 ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىيرزعبد انزؼهى  .114

 انًؼزفخ ٔانفٓى  -أ
 انمبء يحبضزاد -1أ

 اصبرح االطئهخ -2أ

 كزبثخ انجحٕس -3أ
 -4أ
  -5أ 
    -6أ

 انًٓبراد انربطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

 كٛفٛخ رحسٚس انغزائى ٔرًٛٛشْب ػٍ غٛزْب – 1ة

 يؼزفخ انًٕاز انمبََٕٛخ انزٙ رحكى انغزائى  – 2ة

 – 3ة
     -4ة

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًحبضزاد +كزبثخ انجحٕس -

 

 طزائك انزمٛٛى      

 االذزجبراد انزحزٚزٚخ ٔانشفٕٚخ

 يٓبراد انزفكٛز -ط

 ةانمزاءح ٔاالطزٛؼب -1ط

 انزثظ انزحهٛم -2ط

 االطزُزبط-3ط

   -4ط
  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًحبضزاد +كزبثخ انجحٕس

 طزائك انزمٛٛى    

 االذزجبراد انزحزٚزٚخ ٔانشفٕٚخ

 انًٓبراد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبراد األذزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشرظٙ (. -ز 

 اطزؼزاع انزطجٛمبد -1ز

 انزحهٛم -2ز

 االطزُزبط -3ز

 



  انجُٛخ انزحزٛخ  .116

 ثُٛخ انًمزر .115

 انظبػبد األطجٕع
ِخشخبد 

اٌتؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى / انًظبق أٔ انًٕضٕعاطى انٕحسح 

 االذزجبراد انًحبضزاد ِفَٙٛ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌخبص  09 1

 االذزجبراد انًحبضزاد لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌخبص تؼش٠ف   09 2

 االذزجبراد انًحبضزاد تطٛس لبْٔٛ  اٌؼمٛثبد اٌخبص  09 3

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌدشائُ ثبٌمغُ اٌخبص أٔٛاع  09 4

 االذزجبراد انًحبضزاد  اٌدشائُ اٌّخٍخ ثبٌثمخ اٌؼبِخ  09 5

 االذزجبراد انًحبضزاد خش٠ّخ تض١٠ف اٌؼٍّخ   09 6

 االذزجبراد انًحبضزاد خش٠ّخ تض١٠ف االٚساق إٌمذ٠خ   09 7

 االذزجبراد انًحبضزاد خش٠ّخ تض٠ٚش اٌّسشساد   09 8

 االذزجبراد انًحبضزاد خش٠ّخ اعتؼّبي اٌّسشساد اٌّضٚسح   09 9

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌدشائُ اٌّخٍخ ثٛاخجبد اٌٛظ١فخ   09 10

 االذزجبراد انًحبضزاد خش٠ّخ اٌششٛح ٚػشػٙب   09 11

 االذزجبراد انًحبضزاد خشائُ االٔتفبع ِٓ ٔفٛر اٌٛظ١فخ   09 12

 االذزجبراد انًحبضزاد ٚاالداة اٌؼبِخ اٌدشائُ اٌّخٍخ ثبالخالق  09 13

 االذزجبراد انًحبضزاد خش٠ّخ االغتظبة  09 14

 االذزجبراد انًحبضزاد خش٠ّخ اٌٍٛاؽ   09 15

 االذزجبراد انًحبضزاد خش٠ّخ ِٛالؼخ ثبالغٛاء ثٛػذ ثبٌضٚاج   09 16

 االذزجبراد انًحبضزاد خش٠ّخ ٘ته اٌؼشع    09 17

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌفبػر اٌّخً ثبٌس١بءخش٠ّخ اٌؼفً   09 18

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌدشائُ اٌٛالؼخ ػٍٝ االشخبص  09 19

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌدشائُ اٌّبعخ ثس١بح االٔغبْ   09 20

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌدشائُ اٌّبعخ ثغالِخ خغُ االٔغبْ   09 21

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌدشائُ اٌّبعخ ثسش٠خ االٔغبْ   09 22

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌدشائُ اٌٛالؼخ ػٍٝ اٌّبي  09 23

 االذزجبراد انًحبضزاد خش٠ّخ اٌغشلخ   09 24

 االذزجبراد انًحبضزاد  األِبٔخخش٠ّخ خ١بٔخ   09 25

 االذزجبراد انًحبضزاد خش٠ّخ االزت١بي   09 26

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌدشائُ اٌّتؼٍمخ ثبالزت١بي  09 27

 االذزجبراد انًحبضزاد 1ِشاخؼخ   09 28

 االذزجبراد انًحبضزاد 2ِشاخؼخ   09 29

 االذزجبراد انًحبضزاد   09 30

31      

      
      



 انمزاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األطبطٛخ 
 كزت انًمزر 
      ٖأذز 

 نصوص قانون العقوبات 
 قانون العقوبات الخاصكتاب 

 

يزطهجبد ذبطخ ) ٔرشًم ػهٗ طجٛم انًضبل 

ٔرع انؼًم ٔانسٔرٚبد ٔانجزيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكززَٔٛخ (
 ورش العمل +مواقع االلكرتونية -

انرسيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ طجٛم 

انًضبل يحبضزاد انضٕٛف ٔانزسرٚت 

 انًُٓٙ ٔانسراطبد انًٛساَٛخ ( 
 حماضرات +دراسات-

 

 انمجٕل  .117

  انًزطهجبد انظبثمخ

  ألم ػسز يٍ انطهجخ 

  أكجز ػسز يٍ انطهجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ّٔٛرج ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 كهٛخ انمبٌَٕ / عبيؼخ انكٕفخ انزؼهًٛٛخانًؤطظخ  .118

 فزع انمبٌَٕ انؼبو  انمظى انغبيؼٙ / انًزكش .119

 اإلزار٘انمضبء  اطى / ريش انًمزر .122

  انجزايظ انزٙ ٚسذم فٛٓب .121

 االنكززَٔٙ أشكبل انحضٕر انًزبحخ .122

 2222/2221 انفظم / انظُخ .123

 طبػخ اطجٕػٛب 2 )انكهٙ(ػسز انظبػبد انسراطٛخ  .124

  1/2/2221 ربرٚد إػساز ْذا انٕطف  .125

 أْساف انًمزر .126

 معرفة مبدأ السذروعية  - ج
 معرفة نطاق مبدأ السذروعية  - ح
 معرفة اعسال الديادة  - خ
 نعام القزاء السهحد والسزدوج معرفة  - د

 ))ِشاخؼخ اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ((ِشاخؼخ أداء ِؤعغبد اٌتؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ 

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.



 

 يرزعبد انزؼهى ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .127

 انًؼزفخ ٔانفٓى  -أ
 انمبء يحبضزاد -1أ

 اصبرح االطئهخ -2أ

 كزبثخ انجحٕس -3أ
 -4أ
  -5أ 
    -6أ

 انًٓبراد انربطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

 انظهطخ انزمسٚزٚخ نالزارحكٛفٛخ رحسٚس  – 1ة

  يؼزفخ يظبزر انًشزٔػٛخ  – 2ة

 يؼزفخ انُظبو انمضبئٙ فٙ انؼزاق – 3ة

     -4ة

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًحبضزاد +كزبثخ انجحٕس -

 

 طزائك انزمٛٛى      

 االذزجبراد انزحزٚزٚخ ٔانشفٕٚخ

 يٓبراد انزفكٛز -ط

 ةانمزاءح ٔاالطزٛؼب -1ط

 انزثظ انزحهٛم -2ط

 االطزُزبط-3ط

   -4ط
  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًحبضزاد +كزبثخ انجحٕس

 طزائك انزمٛٛى    

 االذزجبراد انزحزٚزٚخ ٔانشفٕٚخ

 ٔانًُمٕنخ ) انًٓبراد األذزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشرظٙ (. انًٓبراد  انؼبيخ -ز 

 اطزؼزاع انزطجٛمبد -1ز

 انزحهٛم -2ز

 االطزُزبط -3ز

 



 ثُٛخ انًمزر .128

 انظبػبد األطجٕع
ِخشخبد 

اٌتؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى اطى انٕحسح / انًظبق أٔ انًٕضٕع

 االذزجبراد انًحبضزاد ِجذأ اٌّششٚػ١خ  09 1

 االذزجبراد انًحبضزاد ِظبدس اٌّششٚػ١خ   09 2

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌّظبدس اٌّذٚٔخ  09 3

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌّظبدس غ١ش اٌّذٚٔخ   09 4

 االذزجبراد انًحبضزاد تدرج القواعد القانونية وجزاء خمالفتها  09 5

 االذزجبراد انًحبضزاد ٔطبق ِجذأ اٌّششٚػ١خ   09 6

 االذزجبراد انًحبضزاد  ٌإلداسحاٌغٍطخ اٌتمذ٠ش٠خ   09 7

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌظشٚف االعتثٕبئ١خ  أٚزبٌخ اٌؼشٚسح   09 8

 االذزجبراد انًحبضزاد اػّبي اٌغ١بدح  09 9

ػّبٔبد تسم١ك ٚزّب٠خ ِجذأ   09 10

 اٌّششٚػ١خ 
 االذزجبراد انًحبضزاد

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌشلبثخ اٌغ١بع١خ   09 11

 االذزجبراد انًحبضزاد  اإلداس٠خاٌشلبثخ   09 12

تٕظ١ُ اػّبي اٌشلبثخ اٌمؼبئ١خ ػٍٝ   09 13

  اإلداسحاػّبي 
 االذزجبراد انًحبضزاد

ٔظبَ اٌمؼبء اٌّٛزذ ، إٌظبَ   09 14

 االٔدٍٛعىغٟٛٔ
 االذزجبراد انًحبضزاد

فٟ  اإلداسحاٌشلبثخ اٌمؼبئ١خ ػٍٝ اػّبي   09 15

 ٚاٌٛال٠بد اٌّتسذح االِش٠ى١خ   إٔىٍتشا
 االذزجبراد انًحبضزاد

 االذزجبراد انًحبضزاد تمذ٠ش ٔظبَ اٌمؼبء اٌّٛزذ  09 16

 االذزجبراد انًحبضزاد ٔظبَ اٌمؼبء اٌّضدٚج  09 17

 االذزجبراد انًحبضزاد إٌظبَ اٌفشٔغٟ  09 18

 االذزجبراد انًحبضزاد إٌظبَ اٌمؼبئٟ فٟ ِظش  09 19

 االذزجبراد انًحبضزاد إٌظبَ اٌمؼبئٟ فٟ اٌؼشاق  09 20

لجً أشبء  إٌظبَ اٌمؼبئٟ فٟ اٌؼشاق  09 21

 ِدٍظ اٌذٌٚخ 
 االذزجبراد انًحبضزاد

 االذزجبراد انًحبضزاد فٟ اٌؼشاق اإلداسٞاٌمؼبء   09 22

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌمبٟٔٛٔ ٌالختظبص اٌمؼبئٟ األعبط  09 23

 االذزجبراد انًحبضزاد اإلداسِٞؼ١بس اختظبص اٌمؼبء   09 24

 االذزجبراد انًحبضزاد تٕبصع االختظبص  09 25

 االذزجبراد انًحبضزاد اإلداسٞٚال٠خ اٌمؼبء   09 26

 االذزجبراد انًحبضزاد اإلٌغبءلؼبء   09 27

 االذزجبراد انًحبضزاد  اإلٌغبءششٚؽ لجٛي دػٜٛ   09 28

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌطؼٓ ثبالٌغبء أٚخٗ  09 29

 االذزجبراد انًحبضزاد ٚاٌفظً ف١ٙب اإلٌغبءدػٜٛ  إخشاءاد  09 30

31      

      
      



  انجُٛخ انزحزٛخ  .129

 انمزاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األطبطٛخ 
 كزت انًمزر 
      ٖأذز 

 مادة القضاء االداريكتاب 
 

يزطهجبد ذبطخ ) ٔرشًم ػهٗ طجٛم انًضبل 

ٔرع انؼًم ٔانسٔرٚبد ٔانجزيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكززَٔٛخ (
 ورش العمل +مواقع االلكرتونية -

انرسيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ طجٛم 

انًضبل يحبضزاد انضٕٛف ٔانزسرٚت 

 انًُٓٙ ٔانسراطبد انًٛساَٛخ ( 
 +دراساتحماضرات -

 

 انمجٕل  .132

  انًزطهجبد انظبثمخ

  ألم ػسز يٍ انطهجخ 

  أكجز ػسز يٍ انطهجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ّٔٛرج ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 كهٛخ انمبٌَٕ / عبيؼخ انكٕفخ انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .131

 فزع انمبٌَٕ انؼبو  انمظى انغبيؼٙ / انًزكش .132

 انًحبكًبد انغشائٛخ  أطٕل اطى / ريش انًمزر .133

  انجزايظ انزٙ ٚسذم فٛٓب .134

 االنكززَٔٙ أشكبل انحضٕر انًزبحخ .135

 2222/2221 انفظم / انظُخ .136

 أطجٕػٛبطبػخ  2 )انكهٙ(ػسز انظبػبد انسراطٛخ  .137

  1/2/2221 ربرٚد إػساز ْذا انٕطف  .138

 انًمزرأْساف  .139

 مفههم قانهن أصهل السحاكسات الجزائيةمعرفة  - ذ
 الدعاوى الجزائية معرفة  - ر
   معرفة ليكمية االدعاء العام  - ز
 أعزاء الزبط القزائي معرفة - س

 ِشاخؼخ أداء ِؤعغبد اٌتؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ))ِشاخؼخ اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ((

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.



 

 يرزعبد انزؼهى ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .142

 انًؼزفخ ٔانفٓى  -أ
 انمبء يحبضزاد -1أ

 اصبرح االطئهخ -2أ

 كزبثخ انجحٕس -3أ
 -4أ
  -5أ 
    -6أ

 انًٓبراد انربطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

 انًحبكى انغشائٛخ  إَٔاعكٛفٛخ  – 1ة

  األزنخانزحمٛك ٔانزحز٘ ٔعًغ  إعزاءادٕاز انمبََٕٛخ انزٙ رحكى يؼزفخ انً – 2ة

 – 3ة
     -4ة

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًحبضزاد +كزبثخ انجحٕس -

 

 طزائك انزمٛٛى      

 االذزجبراد انزحزٚزٚخ ٔانشفٕٚخ

 يٓبراد انزفكٛز -ط

 ةانمزاءح ٔاالطزٛؼب -1ط

 انزثظ انزحهٛم -2ط

 االطزُزبط-3ط

   -4ط
  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًحبضزاد +كزبثخ انجحٕس

 طزائك انزمٛٛى    

 االذزجبراد انزحزٚزٚخ ٔانشفٕٚخ

 األذزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشرظٙ (. انًٓبراد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبراد -ز 

 اطزؼزاع انزطجٛمبد -1ز

 انزحهٛم -2ز

 االطزُزبط -3ز

 



  انجُٛخ انزحزٛخ  .142

 ثُٛخ انًمزر .141

 انظبػبد األطجٕع
ِخشخبد 

اٌتؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى اطى انٕحسح / انًظبق أٔ انًٕضٕع

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌذػٜٛ اِبَ اٌّسبوُ اٌدضائ١خ   09 1

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌذػٜٛ اٌدضائ١خ  09 2

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌذػٜٛ اٌّذ١ٔخ   09 3

 االذزجبراد انًحبضزاد أمؼبء اٌذػٜٛ اٌدضائ١خ ٚاٌّذ١ٔخ   09 4

 االذزجبراد انًحبضزاد  االدػبء اٌؼبَ  09 5

 االذزجبراد انًحبضزاد ٔشأح االدػبء اٌؼبَ   09 6

 االذزجبراد انًحبضزاد االدػبء اٌؼبَ أػؼبء  09 7

 االذزجبراد انًحبضزاد خظبئض االدػبء اٌؼبَ   09 8

 االذزجبراد انًحبضزاد دٚس االدػبء اٌؼبَ فٟ ِشازً اٌذػٜٛ   09 9

 االذزجبراد انًحبضزاد  األدٌخاٌتسشٞ ٚخّغ   09 10

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌؼجؾ اٌمؼبئٟ أػؼبء  09 11

 االذزجبراد انًحبضزاد االخجبس ػٓ اٌدشائُ  09 12

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌتسم١ك االثتذائٟ  09 13

 االذزجبراد انًحبضزاد فٟ اٌتسم١ك األعبع١خاٌمٛاػذ   09 14

 االذزجبراد انًحبضزاد ِٓ ٠تٌٛٝ اٌتسم١ك  09 15

 االذزجبراد انًحبضزاد االختظبص ٚٔمً اٌذػٜٛ  09 16

فسض ادٌخ  إٌٝاٌتسم١ك اٌشا١ِخ  إخشاءاد  09 17

 اٌدش٠ّخ 
 االذزجبراد انًحبضزاد

 االذزجبراد انًحبضزاد ؽشق اخجبس اٌّتُٙ ػٍٝ اٌسؼٛس  09 18

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌتظشف فٟ اٌذػٜٛ ثؼذ أتٙبء اٌتسم١ك  09 19

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌّسبوُ أٔٛاع  09 20

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌّسبوُ اٌدضائ١خ االعتثٕبئ١خ ٚاٌؼبد٠خ  09 21

 االذزجبراد انًحبضزاد االختظبص ٚٔمً اٌذػٜٛ  09 22

 االذزجبراد انًحبضزاد ز١بد اٌمبػٟ ٚػذَ أس١بصٖ  09 23

 االذزجبراد انًحبضزاد تٌٟٛ اٌّسبوُ ٔظش اٌذػٜٛ  09 24

 االذزجبراد انًحبضزاد زؼٛس اٌّتُٙ ٚاؽشاف اٌذػٜٛ اٌدضائ١خ   09 25

 االذزجبراد انًحبضزاد تج١ٍغ اٌّتُٙ اٌٙبسة ٚتسذ٠ذ ِٛػذ ِسبوّتٗ  09 26

 االذزجبراد انًحبضزاد ٚخٛة زؼٛس اٌّسبِٟ فٟ خشائُ اٌدٕب٠بد  09 27

 االذزجبراد انًحبضزاد ٚخٛة زؼٛس اٌّتُٙ فٟ اٌذػٜٛ اٌٛخب١٘خ  09 28

 االذزجبراد انًحبضزاد ِسبوّخ اٌّتُٙ اٌٙبسة إخشاءاد  09 29

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌّسبوّخ  إخشاءاد  09 30

31      

      
      



 انمزاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األطبطٛخ 
 كزت انًمزر 
      ٖأذز 

  اصول المحاكمات الجزائية النافذ المعدل نصوص قانون
 مادة اصول المحاكمات الجزائية كتاب 

 

يزطهجبد ذبطخ ) ٔرشًم ػهٗ طجٛم انًضبل 

ٔرع انؼًم ٔانسٔرٚبد ٔانجزيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكززَٔٛخ (
 ورش العمل +مواقع االلكرتونية -

انرسيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ طجٛم 

انًضبل يحبضزاد انضٕٛف ٔانزسرٚت 

 انًُٓٙ ٔانسراطبد انًٛساَٛخ ( 
 حماضرات +دراسات-

 

 انمجٕل  .143

  انًزطهجبد انظبثمخ

  ألم ػسز يٍ انطهجخ 

  أكجز ػسز يٍ انطهجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ّٔٛرج ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 كهٛخ انمبٌَٕ / عبيؼخ انكٕفخ انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .144

 فزع انمبٌَٕ انؼبو  انمظى انغبيؼٙ / انًزكش .145

 اإلَظبَٙانمبٌَٕ انسٔنٙ  اطى / ريش انًمزر .146

  انجزايظ انزٙ ٚسذم فٛٓب .147

 االنكززَٔٙ أشكبل انحضٕر انًزبحخ .148

 2222/2221 انفظم / انظُخ .149

 أطجٕػٛبطبػخ  1 )انكهٙ(ػسز انظبػبد انسراطٛخ  .152

  1/2/2221 ربرٚد إػساز ْذا انٕطف  .151

 انًمزرأْساف  .152

 مفههم القانهن الدولي اإلنداني معرفة - ش
 مبادئ القانهن الدولي اإلندانيمعرفة  - ص
  معرفة مرادر القانهن الدولي االنداني - ض
 نطاق تطبيق القانهن الدولي اإلنداني معرفة  - ط

 ِشاخؼخ أداء ِؤعغبد اٌتؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ))ِشاخؼخ اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ((

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.



 

 يرزعبد انزؼهى ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .153

 انًؼزفخ ٔانفٓى  -أ
 انمبء يحبضزاد -1أ

 اصبرح االطئهخ -2أ

 كزبثخ انجحٕس -3أ
 -4أ
  -5أ 
    -6أ

 انًٓبراد انربطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

  اإلَظبَٙرحسٚس اْى انٛبد رطجٛك انمبٌَٕ انسٔنٙ  كٛفٛخ – 1ة

  انُشاػبد انسٔنٛخ يؼزفخ انًٕاز انمبََٕٛخ انزٙ رحكى  – 2ة

 – 3ة
     -4ة

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 +كزبثخ انجحٕسانًحبضزاد  -

 

 طزائك انزمٛٛى      

 االذزجبراد انزحزٚزٚخ ٔانشفٕٚخ

 يٓبراد انزفكٛز -ط

 ةانمزاءح ٔاالطزٛؼب -1ط

 انزثظ انزحهٛم -2ط

 االطزُزبط-3ط

   -4ط
  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًحبضزاد +كزبثخ انجحٕس

 طزائك انزمٛٛى    

 االذزجبراد انزحزٚزٚخ ٔانشفٕٚخ

 انًٓبراد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبراد األذزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشرظٙ (. -ز 

 اطزؼزاع انزطجٛمبد -1ز

 انزحهٛم -2ز

 االطزُزبط -3ز

 



 ثُٛخ انًمزر .154

 انظبػبد األطجٕع
ِخشخبد 

اٌتؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى اطى انٕحسح / انًظبق أٔ انًٕضٕع

1 09  
ٚاٌتطٛس اٌتبس٠خٟ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ّفَٙٛ اٌ

 اإلٔغبٟٔ
 االذزجبراد انًحبضزاد

 االذزجبراد انًحبضزاد اإلٔغبِٟٔفَٙٛ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ   09 2

 االذزجبراد انًحبضزاد اإلٔغبٟٔاٌتطٛس اٌتبس٠خٟ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ   09 3

ثغ١شٖ ِٓ  اإلٔغبٟٔػاللخ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ   09 4

 فشٚع اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ
 االذزجبراد انًحبضزاد

 االذزجبراد انًحبضزاد ِجبدئ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ  09 5

 االذزجبراد انًحبضزاد اإلٔغبٌٍٟٔمبْٔٛ اٌذٌٟٚ  األعبع١خاٌّجبدئ   09 6

 االذزجبراد انًحبضزاد اإلٔغبٟٔاٌّجبدئ اٌؼبِخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ   09 7

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌّجبدئ اٌخبطخ ثؼسب٠ب اٌسشة  09 8

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌّجبدئ اٌخبطخ ثمبْٔٛ اٌسشة  09 9

 االذزجبراد انًحبضزاد اإلٔغبِٟٔظبدس اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ   09 10

اٌمبْٔٛ  فٟ اؽبس تطج١ك اٌّظبدس اٌشئ١غ١خ  09 11

 اإلٔغبٟٔاٌذٌٟٚ 
 االذزجبراد انًحبضزاد

تطج١ك اٌّظبدس االزت١بؽ١خ فٟ اؽبس اٌمبْٔٛ   09 12

 اإلٔغبٟٔاٌذٌٟٚ 
 االذزجبراد انًحبضزاد

 االذزجبراد انًحبضزاد اشخبص اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ  09 13

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌذٚي ٚإٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ   09 14

 اٌّخبؽجخ ثبزىبَ األخشٜاٌى١بٔبد اٌمب١ٔٛٔخ   09 15

 اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االٔغبٟٔ
 االذزجبراد انًحبضزاد

 االذزجبراد انًحبضزاد اإلٔغبٟٔٔطبق تطج١ك اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ   09 16

 االذزجبراد انًحبضزاد  اإلٔغبٟٔإٌطبق اٌّبدٞ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ   09 17

 االذزجبراد انًحبضزاد  اإلٔغبٌٍٟٔمبْٔٛ اٌذٌٟٚ  طبق اٌشخظٟإٌ  09 18

 االذزجبراد انًحبضزاد  اإلٔغبٌٍٟٔمبْٔٛ اٌذٌٟٚ  طبق اٌّىبٟٔإٌ  09 19

 االذزجبراد انًحبضزاد  اإلٔغبٌٍٟٔمبْٔٛ اٌذٌٟٚ  طبق اٌضِٕٟإٌ  09 20

 اإلٔغبٟٔا١ٌبد تطج١ك اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ   09 21

    اإلٔغبٟٔٚػّبٔبد ازتشاَ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ 
 االذزجبراد انًحبضزاد

 االذزجبراد انًحبضزاد اإلٔغبٟٔا١ٌبد تطج١ك اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ   09 22

 االذزجبراد انًحبضزاد    اإلٔغبٟٔػّبٔبد ازتشاَ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ   09 23

 االذزجبراد انًحبضزاد   09 24

 االذزجبراد انًحبضزاد   09 25

 االذزجبراد انًحبضزاد   09 26

 االذزجبراد انًحبضزاد   09 27

 االذزجبراد انًحبضزاد   09 28

 االذزجبراد انًحبضزاد   09 29

 االذزجبراد انًحبضزاد   09 30
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  انجُٛخ انزحزٛخ  .155

 انمزاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األطبطٛخ 
 كزت انًمزر 
      ٖأذز 

 كتاب مادة القانون الدولي االنساني 
 

يزطهجبد ذبطخ ) ٔرشًم ػهٗ طجٛم انًضبل 

ٔرع انؼًم ٔانسٔرٚبد ٔانجزيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكززَٔٛخ (
 ورش العمل +مواقع االلكرتونية -

انرسيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ طجٛم 

انًضبل يحبضزاد انضٕٛف ٔانزسرٚت 

 انًُٓٙ ٔانسراطبد انًٛساَٛخ ( 
 حماضرات +دراسات-

 

 انمجٕل  .156

  انًزطهجبد انظبثمخ

  ألم ػسز يٍ انطهجخ 

  أكجز ػسز يٍ انطهجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ّٔٛرج ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

  انكٕفخكهٛخ انمبٌَٕ / عبيؼخ  انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .157

 ؼبو فزع انمبٌَٕ ان انمظى انغبيؼٙ / انًزكش .158

 انًُظًبد انسٔنٛخ اطى / ريش انًمزر .159

  انجزايظ انزٙ ٚسذم فٛٓب .162

 االنكززَٔٙ أشكبل انحضٕر انًزبحخ .161

 2020/2021 انفظم / انظُخ .162

 طبػخ اطجٕػٛب1 )انكهٙ(ػسز انظبػبد انسراطٛخ  .163

  1/2/2221 ربرٚد إػساز ْذا انٕطف  .164

 أْساف انًمزر .165

 . تعريف الطالب بسفههم السشعسات الدولية  - أ
 .اطراف السشعسات الدولية تسكين الطالب من معرفة االلتزامات وحقهق  - ب
 . تدريس الطالب أجهزة األمم الستحدة -ج

   
-  

 ِشاخؼخ أداء ِؤعغبد اٌتؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ))ِشاخؼخ اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ((

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.



 يرزعبد انزؼهى ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .166

 انًؼزفخ ٔانفٓى  -أ

 القاء السحاضرات -1أ

 أثارة االسئمة  -2أ 
 كتابة البحهث -3أ

 -4أ
  -5أ
  -6أ
 انًٓبراد انربطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

 سشعسات الدوليةمهارة معرفة االحكام الخاصة بال – 1ة
 انًُظًبد انسٔنٛخ  إَٔاعانزًٛش ثٍٛ – 2ب 

  انًُظًبد انسٔنٛخ  ْٛكهٛخيؼزفخ  – 3ة

     -4ة

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 السحاضرات + كتابة البحهث -

 طزائك انزمٛٛى      

 االختبارات التحريرية والذفهية -
 يٓبراد انزفكٛز -ط

 القراءة واالستيعاب --1ط         
 الربط -2ج
 التحميل -3ج

 االستشتاج -4ج       

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 السحاضرات + كتابة البحهث -

 طزائك انزمٛٛى    

 االختبارات التحريرية والذفهية-
 انًٓبراد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبراد األذزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشرظٙ (. -ز 

 نمٕاػس االطبطٛخ انزٙ رحكى ػًم انًُظًبد انسٔنٛخ فٓى ا -1ز

 رسرٚض انطبنت انًؼبْساد انًُشئخ نهًُظًبد انسٔنٛخ  -2ز

 التحليل  -3ز

 االطزُزبط  -4ز
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 انظبػبد األطجٕع
ِخشخبد 

اٌتؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى اطى انٕحسح / انًظبق أٔ انًٕضٕع

 االذزجبراد انًحبضزاد إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍّٕظّبد اٌذ١ٌٚخ   09 1

 االذزجبراد انًحبضزاد تؼش٠ف إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ   09 2

 االذزجبراد انًحبضزاد إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ  أٔٛاع  09 3

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌّؼب٘ذح إٌّشئخ ٌٍّٕظّخ اٌذ١ٌٚخ  09 4

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌشخظ١خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍّٕظّبد اٌذ١ٌٚخ  09 5

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌؼؼ٠ٛخ فٟ  إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ  09 6

 االذزجبراد انًحبضزاد إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ  أخٙضح  09 7

 االذزجبراد انًحبضزاد عٍطبد  إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ  09 8

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌّٛظف اٌذٌٟٚ   09 9

 االذزجبراد انًحبضزاد تؼش٠ف اٌّٛظف اٌذٌٟٚ   09 10

 االذزجبراد انًحبضزاد ت١١ّض اٌّٛظف اٌذٌٟٚ ػّب ٠شتجٗ ثٗ  09 11

 االذزجبراد انًحبضزاد إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخزظبٔبد ٚاِت١بصاد    09 12

 االذزجبراد انًحبضزاد إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخزظبٔبد   09 13

 االذزجبراد انًحبضزاد اِت١بصاد  إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ  09 14

 االذزجبراد انًحبضزاد ت٠ًّٛ  إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ  09 15

 االذزجبراد انًحبضزاد إٌّظّبد اٌؼب١ٌّخ   09 16

 االذزجبراد انًحبضزاد  األُِػظجخ   09 17

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌّتسذح  األُِ  09 18

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌّتسذح  األُِٔشأح   09 19

20 09  
 االذزجبراد انًحبضزاد اٌّتسذح  األُِا٘ذاف ِٚجبدئ 

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌّتسذح  األُِاٌؼؼ٠ٛخ فٟ   09 21

 االذزجبراد انًحبضزاد اٌّتسذح األُِ أخٙضح  09 22

 االذزجبراد انًحبضزاد  اإلل١ّ١ٍخإٌّظّبد   09 23

 االذزجبراد انًحبضزاد خبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ   09 24

 االذزجبراد انًحبضزاد االتسبد االفش٠مٟ   09 25

 االذزجبراد انًحبضزاد إٌّظّبد االٚسث١خ   09 26

 االذزجبراد انًحبضزاد األؽٍغٟزٍف اٌشّبي   09 27

 االذزجبراد انًحبضزاد ِٕظّخ اٌذٚي االِش٠ى١خ   09 28

 االذزجبراد انًحبضزاد 1ِشاخؼخ  09 29

 االذزجبراد انًحبضزاد 2ِشاخؼخ   09 30

      



 انمزاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األطبطٛخ 
 كزت انًمزر 
      ٖأذز 

 املتحدة  األممنصوص ميثاق 
 نظمات الدولية كتاب امل

يزطهجبد ذبطخ ) ٔرشًم ػهٗ طجٛم انًضبل 

ٔرع انؼًم ٔانسٔرٚبد ٔانجزيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكززَٔٛخ (
 ورش العمل +مواقع االلكرتونية -

انرسيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ طجٛم 

انًضبل يحبضزاد انضٕٛف ٔانزسرٚت 

 انًُٓٙ ٔانسراطبد انًٛساَٛخ ( 
 حماضرات +دراسات-
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  انًزطهجبد انظبثمخ

  ألم ػسز يٍ انطهجخ 

  أكجز ػسز يٍ انطهجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ّٔٛرج ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 انكٕفخكهٛخ انمبٌَٕ / عبيؼخ  انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .172

 ؼبوفزع انمبٌَٕ ان انمظى انغبيؼٙ / انًزكش .171

 ٔانطت انؼسنٙانزحمٛك انغُبئٙ  أطٕل اطى / ريش انًمزر .172

  انجزايظ انزٙ ٚسذم فٛٓب .173

 االنكززَٔٙ أشكبل انحضٕر انًزبحخ .174

 2222/2221 انفظم / انظُخ .175

 أطجٕػٛبطبػخ  1 )انكهٙ(ػسز انظبػبد انسراطٛخ  .176

  1/2/2221 ربرٚد إػساز ْذا انٕطف  .177

 أْساف انًمزر .178

 معرفة مفهوم التحميك الجنائي .5
 معرفة واجبات المحمك .6
 فهم العمليات األدلة الجنائية  .7
 معرفة إجراءات التحميك الجنائي واغراضه المتعددة  .8

 
 

 ِشاخؼخ أداء ِؤعغبد اٌتؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ))ِشاخؼخ اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ((

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.



 يرزعبد انزؼهى ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .179

 انًؼزفخ ٔانفٓى  -أ
 انمبء انًحبضزاد-1أ

 اصبرح االطئهخ -2أ 

 كزبثخ انجحٕس -3أ
 -4أ
  -5أ
  -6أ

 انًٓبراد انربطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

 رًٛٛش انؼًم انغُبئٙ ػٍ غٛزِ يٍ االػًبل – 1ة

   األًْٛخانغُبئٕٛ يٍ حٛش  األزنخ إَٔاع رًٛٛش – 2ة

 يٓبرح يؼزفخ ٔاعجبد انًحمك – 3ة

 يٓبرح يؼزفخ حمٕق انًغُٗ ػهّٛ -4ة

 يٍ االػًبل ػٍ غٛزِ يٓبرح رًٛٛش ػًم انزحز٘ -5ة 

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًحبضزاد +كزبثخ انجحٕس -

 

 طزائك انزمٛٛى      

 االذزجبراد انزحزٚزٚخ ٔانشفٕٚخ

 
 يٓبراد انزفكٛز -ط

 انمزاءح ٔاالطزٛؼبة-1ط

 انزثظ -2ط

 انزحهٛم-3ط

 االطزُظبخ  -4ط

  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًحبضزاد +كزبثخ انجحٕس -

 طزائك انزمٛٛى    

 

 االذزجبراد انزحزٚزٚخ ٔانشفٕٚخ

 
 انًٓبراد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبراد األذزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشرظٙ (. -ز 

 االطزُزبط -1ز

 انزحهٛم -2ز

 اطزؼزاع انزطجٛمبد-3ز 

   -4ز
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 انظبػبد األطجٕع
ِخشخبد 

اٌتؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى انٕحسح / انًظبق أٔ انًٕضٕعاطى 

 داالذزجبرا يحبضزاد  ٌؼٍَٛ االخشِٜفَٙٛ اٌتسم١ك ٚػاللتٗ ثب  09 1

 داالذزجبرا يحبضزاد  األعبع١خاٌتسم١ك ٚلٛاػذٖ  أغشاع  09 2

 داالذزجبرا يحبضزاد اٌّسمك اٌدٕبئٟ ٚطفبتٗ   09 3

اٌدٕبئ١خ / ِؼٕٝ اٌذ١ًٌ/طٍخ  األدٌخ أٔٛاع  09 4

 اٌذ١ًٌ ثبٌدش٠ّخ 
 داالذزجبرا يحبضزاد

/ أعبعٙب/ أ١ّ٘تٙباٌّبد٠خ/  ا٢ثبس  09 5

 ِظبدس٘ب
 داالذزجبرا يحبضزاد

 /زذٚدٖ  أ١ّ٘تِٗغشذ اٌدش٠ّخ /   09 6

 
 داالذزجبرا يحبضزاد

 إخشاءادِغشذ اٌدش٠ّخ / اٌطشق /   09 7

 اٌّسمك
 داالذزجبرا يحبضزاد

 داالذزجبرا يحبضزاد اٌّسمك إخشاءاداٌّؼب٠ٕخ/ِؼٕٝ اٌّؼب٠ٕخ/  09 8

 داالذزجبرا يحبضزاد اٌخج١ش إخشاءاداٌخجشح / لٛاػذ اٌخجشح /  09 9

 داالذزجبرا يحبضزاد فتر اٌمجش ٚاٌىشف ػٍٝ اٌدثخ   09 10

 األشخبصاٌتفت١ش /   09 11

 األخشٜ/اٌغ١بساد/األِبوٓ/
 داالذزجبرا يحبضزاد

/و١ف١خ أٔٛاػٙب/ ِب١٘تٙب/األطبثغثظّبد   09 12

  إخشاخٙب
 داالذزجبرا يحبضزاد

اٌجظّخ اٌٛساث١خ / و١ف١خ اخز٘ب /دٚس٘ب   09 13

 فٟ االثجبد اٌدٕبئٟ
 داالذزجبرا يحبضزاد

/ دٚس٘ب فٟ  أ١ّ٘تٙبثظّخ لضزخ اٌؼ١ٓ /  09 14

 االثجبد 
 داالذزجبرا يحبضزاد

 داالذزجبرا يحبضزاد االلذاَ / االظبفش  أثبس  09 15

 داالذزجبرا يحبضزاد االعٕبْ / اٌشؼش / االالد  أثبس  09 16

اعتخذاَ اٌٛعبئً اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌتسم١ك   09 17

 اٌدٕبئٟ
 داالذزجبرا يحبضزاد

 داالذزجبرا يحبضزاد خٙبص وشف اٌىزة / اٌت٠ُٕٛ اٌّغٕبؽ١غٟ  09 18

 داالذزجبرا يحبضزاد االعتؼشاع ٚٚعبئٍٗ ٚٚزد١تٗ   09 19

 داالذزجبرا يحبضزاد اعتخذاَ اٌؼمبل١ش اٌّخذسح فٟ اٌتسم١ك  09 20

 داالذزجبرا يحبضزاد ٚاٌّشوجبد  ٚاألدٚاداالالد ٚاٌؼذد  أثبس  09 21

)االالد اٌؼذد اٌّشوجبد (فٟ  ا٢ثبس أ١ّ٘خ  09 22

 اٌتسم١ك
 داالذزجبرا يحبضزاد

 داالذزجبرا يحبضزاد إٌبس٠خ ٚتسذ٠ذ رات١تٙب ٚاز١ّتٙب  األعٍسخ  09 23

اٌتٟ ٠تطٍت ِٓ اٌّسمك  اإلخشاءاد  09 24

  األعٍسخاتخبر٘ب ٌت١١ّض 
 داالذزجبرا يحبضزاد

 داالذزجبرا يحبضزاد  األعٍسخسفغ ٚتسش٠ض  إخشاءاد  09 25

 داالذزجبرا يحبضزاد اٌتسم١ك فٟ اٌدشائُ اٌّغتسذثخ  إخشاءاد  09 26

 داالذزجبرا يحبضزاد اٌتسم١ك فٟ خشائُ اٌسبعٛة ِٚؼط١بتٗ   09 27

 داالذزجبرا يحبضزاد اٌتسم١ك فٟ اٌدشائُ اٌؼبثشح ٌٍذٌٚخ  09 28

تطج١مبد ػ١ٍّخ فٟ اٌتسم١مٟ اٌدٕبئٟ ِٓ   09 29

 اٌمؼبء 
 داالذزجبرا يحبضزاد
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 انمزاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األطبطٛخ 
 كزت انًمزر 
      ٖأذز 

  والطب العدلي الجنائي اصهل التحقيقكتاب  -

ٔرشًم ػهٗ طجٛم انًضبل يزطهجبد ذبطخ ) 

ٔرع انؼًم ٔانسٔرٚبد ٔانجزيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكززَٔٛخ (
 ةورش العمل + مواقع الكرتوني 

انرسيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ طجٛم 

انًضبل يحبضزاد انضٕٛف ٔانزسرٚت 

 انًُٓٙ ٔانسراطبد انًٛساَٛخ ( 
 حماضرات + دراسات
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  انًزطهجبد انظبثمخ

  ألم ػسز يٍ انطهجخ 

  أكجز ػسز يٍ انطهجخ 

 

 

 

 

 

 

تطج١مبد ػ١ٍّخ فٟ اٌتسم١مٟ اٌدٕبئٟ ِٓ   09 30

 اٌذٌٟٚاٌمؼبء اٌدٕبئٟ 
 داالذزجبرا يحبضزاد

 داالذزجبرا يحبضزاد    31

32      


