
 

 

 

 
 انجايعت األردَيت

وانتكُىنىجيا كهيت انهُذست  
 قسى هُذست انعًارة

1023-1021 نصيفياانفصم انذراسي   
 

 
 اسى انًساق   تشريعاث انًباَي

 رقى انًساق 0941453

 انًذرس د. وائم ونيذ األزهري

 يىاعيذ انًحاضرة   9:00-8:00 وانخًيسواألربعاء انثالثاء االثُيٍ واألحذ و

 
 ساق:وصف انً

 
انبُبء فٍ انًذٌ وانمشي حكبو أبنمىاٍَُ وانخششَؼبث وَهذف هزا انًسبق انً حؼشَف انطبنب ب

وأثش حطبُمهب ػهً انخصًُى انًؼًبسٌ يغ انخشكُض ػهً انًؼطُبث ، وخبصت فٍ يذَُت ػًبٌ، االسدَُت
سبنُبه أخخطُظ وًببديء ان. وأَضبً َهذف انً انخؼشَف بانبُئُه واالجخًبػُه وااللخصبدَه راث انصهه

 .حكبو انخُظًُُهٍ انًذٌ وػاللخهب ببنخششَؼبث واألويسخىَبحه وحىصَغ اسخؼًبالث االساضٍ ف
 

 هذف انًساق:
 

انؼبو واَىاػه ويسخىاَبحه وخصبئصه،  انبهذَبث ًسبػذة فً فهى انمبَىٌنهاػذاد انطبنب و حأهُهه 
فت انجُذة ببَظًت يًبسست انًهُت ، انًؼشاالسدٌانًؼشفت انجُذة ببَظًت انبُبء انًطبمت فً 

، ببالضبفت انً لبَىٌ انخُظُى وأيبَت ػًبٌ انكبشي انهُذسُت نذي َمببت انًهُذسٍُ انًخططبثو
وانبُبء انًطبك فً انبهذَبث انًحهت، انًؼشفت انجُذة بخشخُص انًببًَ وانًخبنفبث واالػخشاضبث، 

 .1979سُت ن (67َظبو األبُُت األسدٍَ سلى )ببالضبفت انً دساست 
 

 يحتىي انًساق:
 

فٍ  يحبضشاث خًستَخضًٍ انًسبق سهسهت يٍ انًحبضشاث انُظشَت حؼطً ػهً شكم 
 وحشًم انًىاضُغ انخبنُت: األسبىع

 حؼشَف انًسبق وأهذافه و يحخىَبحه -
 نمبَىٌ انؼبو وأَىاػه ويسخىَبحه وخصبئصها -
 ٌ انؼششٍَيُز أوائم انمشاالسدٌ َظًت انخُظُى وانبُبء انخٍ طبمج فٍ أ -
 ٍانهُذسُت نذي َمببت انًهُذسُ ًحططبثأَظًت يًبسست انًهُت ويخطهببث ان -
 لبَىٌ انخُظُى وانبُبء انًطبك فٍ انبهذَبث انًحهُت -
 ثيخططبث انخُظُى، حشخُص انًببٍَ، انًخبنفبث، االػخشاضب ،سهطبث انخُظُى -
 1979 نسُت سدٍَظبو أحكبو األبُُت وانخُظُى األَ -
-  

 تقييى انطهبت:
 

خالل انفصم انذساسٍ ببالضبفت انً االيخحبٌ  فصهٍ َخضًٍ انًسبق اجشاء ايخحبٌ ححشَشٌ
 انُهبئٍ، وَكىٌ حىصَغ انؼاليبث ػهً انشكم انخبنٍ:

 
 %30            (11/7/2013) االيخحبٌ انفصهٍ -
 %10           (21/7/2013) فشدٌ حمشَش بحثٍ -
 %20                 حًبسٍَ بُخُت                     -
 %40                 االيخحبٌ انُهبئٍ               -

 
 %100                     انًجًىع                     -

 



 

 

 

 تىزيع يحتىي انًادة
 

 االسبىع األياو انًىضىع

 انمبَىٌ انؼبو وأَىاػه ويسخىَبحه وخصبئصه

9/6/2013  
10/6/2013  
11/6/2013  
12/6/2013  
13/6/2013  

2 

أَظًت انخُظُى وانبُبء انخٍ طبمج فٍ االسدٌ يُز أوائم انمشٌ 
 انؼششٍَ

16/6/2013  
17/6/2013  
18/6/2013  
19/6/2013  
20/6/2013  

1 

أَظًت يًبسست انًهُت ويخطهببث انًحططبث انهُذسُت نذي 
 َمببت انًهُذسٍُ

23/6/2013  
24/6/2013  
25/6/2013  
26/6/2013  
27/6/2013  

3 

 بُبء انًطبك فٍ انبهذَبث انًحهُتلبَىٌ انخُظُى وان

30/6/2013  
1/7/2013  
2/7/2013  
3/7/2013  
4/7/2013  

4 

 
سهطبث انخُظُى، يخططبث انخُظُى، حشخُص انًببٍَ، 

 انًخبنفبث، االػخشاضبث
 

 %30االيتحاٌ األول 

7/7/2013  
8/7/2013  
9/7/2013  
10/7/2013  
11/7/2013  

5 

 1979نسُت َظبو أحكبو األبُُت وانخُظُى األسدٍَ 
 

14/7/2013  
15/7/2013  
16/7/2013  
17/7/2013  
18/7/2013  

6 

 
 1979َظبو أحكبو األبُُت وانخُظُى األسدٍَ نسُت 

 

21/7/2013  
22/7/2013  
23/7/2013  
24/7/2013  
25/7/2013  

7 

 %40االيتحاٌ األول 

 
 
 
 
 

8 

 
 :و انًراجع انًصادر

 

َظبو األبُُت وانخُظُى فٍ ، 2007بٌ انكبشي انًخؼهمت بأيبَت ػًيجًىػت انمىاٍَُ واألَظًت  -

 .وحؼذَالحه 1979نسُت  67يذَُت ػًبٌ سلى 

لبَىٌ حُظُى انًذٌ وانمشي ، 2007يجًىػت انمىاٍَُ واألَظًت انًخؼهمت بأيبَت ػًبٌ انكبشي  -

 .وحؼذَالحه 1966نسُت  79سلى  واألبُُت


