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 نقعم تقىياخ االدازج  انقاوىويح تقسيس انتقييم انراتي

 
 املعهد التقني / بابل/ جامعة الفرات االوسط التقنية

 82/7/8029                      طريك حلة كربالء – بابل -العراق         

 اولٌةمعلومات 

 معهىماخ نالتصال اوال:

 االسم
العنوان 
 البرٌدي

 البرٌد االلكترونً رلم الموباٌل

 inb.rhm@atu.edu.iq 07823539912 - م. رحمن صالح مهدي

 hanialseelawi@gmail.com 07802428207  م..م. هانً عبد هللا عمران

 naghmabdalhusain@gmil.com 07808512660  عبد الحسٌن .نغممم.

 اهداف انربوامح انتعهيمي ثاويًا :
 اٌوإ٠خ

 

 اٌوإ٠ب:

حٌمخ١ٔٛٔش أكذ حأللغخَ حإلدحس٠ش حٌشث١غش فٟ حٌّؼٙذ حٌظمٕٟ رخرً/ ؿخِؼش حٌفشحص ٠ُؼذ لغُ طم١ٕخص حإلدحسس  -1

حألٚعو حٌظم١ٕش، حٌظٟ طٙذف اٌٝ اػذحد ِالوخص طم١ٕش ِئٍ٘ش إلٔـخص أػّخي حٌظلم١ك حٌـٕخثٟ، ٚحألػّخي 

حألخشٜ حٌمخ١ٔٛٔش حإلؿشحث١ش ٚحإلدحس٠ش حٌظٟ ٠مظن١ٙخ حٌؼًّ فٟ ح١ٌّذحْ حٌمنخثٟ، ٚفٟ ِئعغخص حٌذٌٚش 

 ٚحٌمطخع حٌخخؿ.

٠ٙظُ لغُ طم١ٕخص حإلدحسس حٌمخ١ٔٛٔش رخٌظلم١ك حٌـٕخثٟ رؾىً ِشوض ِغ حألخز رٕظش حإلػظزخس حٌظطٛس  -2

حٌلخفً فٟ حٌـش٠ّش، ار أْ حٌـش٠ّش طظطٛس ٚٚعخثً حٌظلم١ك ال صحٌض رذحث١ش ٚخخفشً فٟ حٌؼشحق، ار ال 

حٌظلم١ك فٟ ؿشحثُ وخٔض غ١ش ِٛؿٛدس فٟ  رذ ِٓ اػذحد وخدس ِٓ حٌّلمم١ٓ حٌّٙشس حٌز٠ٓ ٠غظط١ؼْٛ

حٌّـظّغ حٌؼشحلٟ، ٚح٢ْ أفزلض ػالِش رخسصس فٟ حسطىخرٙخ حٌّظضح٠ذ، ِٕٚٙخ حٌـشحثُ حإلس٘خر١ش ٚغغ١ً 

حألِٛحي ٚحٌـشحثُ مذ حإلٔغخ١ٔش ٚؿشحثُ حإلرخدس حٌـّخػ١ش ٚؿشحثُ طٙش٠ذ حٌؼٍّش ٚؿشحثُ ر١غ حألػنخء 

 حٌزؾش٠ش...اٌخ.

 اٌوٍبٌخ:

mailto:inb.rhm@atu.edu.iq
mailto:inb.rhm@atu.edu.iq
mailto:hanialseelawi@gmail.com
mailto:hanialseelawi@gmail.com
mailto:naghmabdalhusain@gmil.com
mailto:naghmabdalhusain@gmil.com
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ُ طم١ٕخص حإلدحسس حٌمخ١ٔٛٔش سعخٌش ػخِش ٠غؼٝ اٌٝ طلم١مٙخ وً ػخَ دسحعٟ إلرشحص ٚؿٗ حٌظ١ّض ٠ظزٕٝ لغ 

ٌٍمغُ، طغظٕذ فٟ ؽىٍٙخ حٌؼخَ اٌٝ اهخس حٌظؼ١ٍُ حٌظمٕٟ فٟ حٌؼشحق، ٌظخش٠ؾ وٛحدس ٚه١ٕش ِظ١ّضس، أِخ حٌشعخٌش 

 حٌخخفش حٌظٟ ٠ظزٕخ٘خ حٌمغُ فظظنّٓ ِخ ٠ٍٟ:

ُٙ ِٓ خالي اػذحد ِٕخ٘ؾ طٍزٟ ططٛسحص حٌؼقش ٚوزٌه اػذحد وٛحدس طط٠ٛش ِٙخسحص حٌطٍزش ربخظقخف -1

 طذس٠غ١ش ٚف١ٕش ِٓ خالي اؽشحوُٙ فٟ دٚسحص طط٠ٛش ِٙخسحطُٙ فٟ حإلخظقخؿ ٚهشحثك حٌظذس٠ظ.

طفؼ١ً دٚس حٌؼ١خدس حٌمخ١ٔٛٔش حٌّؾىٍش فٟ لغّٕخ، ِٓ خالي طغز٠ظٙخ رخٌىخدس حٌؼٍّٟ ِٓ رٚٞ حإلخظقخؿ  -2

حإلعظؾخسس حٌمخ١ٔٛٔش ٌٍّٛظف١ٓ ٚحٌطٍزش، وّخ رخإلِىخْ اعظفخدس ؿخِؼظٕخ ِٓ حٌؼ١خدس  فٟ حٌمخْٔٛ، ٚحٌظٟ طمذَ

 حٌمخ١ٔٛٔش فٟ اػطخء حإلعظؾخسحص حٌمخ١ٔٛٔش.

 طفؼ١ً حٌؼاللش ِغ عٛق حٌؼًّ فٟ ِـخالص حٌظذس٠ذ ٚطزخدي حٌخزشحص. -3

 حعظخذحَ طم١ٕخص حٌلخعٛد ٚحالٔظش١ٔض فٟ حٌظؼ١ٍُ. -4

غ١١ش حٌّٕخ٘ؾ حٌذسحع١ش رؾىً ٠ظالثُ ِغ ِظطٍزخص حٌؼقش حٌلذ٠غ طؾى١ً ٌـٕش ِٓ رٚٞ حإلخظقخؿ ٌظ -5

ٚحٌظطٛس حٌلخفً فٟ حٌؼخٌُ، ار أْ أغٍز١ش حٌّٛحد حٌظٟ طُذَسط ٟ٘ ِٛحد والع١ى١ش ٚلخ١ٔٛٔش رلظش ٠غٍذ رٙخ 

 حٌـخٔذ حٌٕظشٞ ػٍٝ حٌـخٔذ حٌؼٍّٟ.

رُٙ ٚطٍمٟ أفىخسُ٘، ٚطؼض٠ض حٌظشو١ض ِغ حٌطٍزش ػٍٝ حٌـخٔذ حٌٕفغٟ ٚحإلسؽخد حٌظشرٛٞ ِٓ خالي اعظ١ؼخ -6

 حٌـخٔذ حٌٛهٕٟ ٌذ٠ُٙ.

ربِىخْ خش٠ـٟ حٌمغُ حٌؼًّ فٟ حٌمطخع حٌخخؿ ٚحٌّخظٍو، ِظّؼٍش رٕمخرش حٌّلخ١ِٓ ٚحطلخد حٌلمٛل١١ٓ  -7

ٚحٌؾشوخص حٌظـخس٠ش ٚغ١ش٘خ، ار أٔٗ ال رذ ِٓ ٚؿٛد ادحسس لخ١ٔٛٔش ٌىً ؽخـ ِؼٕٛٞ، ٚحٌمغُ ٠ٛفش ٘زح 

 حٌىخدس.

 ػًّ اٌقو٠ظ: أ٘لاف اٌمَُ ٚر١ٕٛف
٠ٙذف لغُ طم١ٕخص حإلدحسس حٌمخ١ٔٛٔش اٌٝ اػذحد ِالوخص طم١ٕش ِئٍ٘ش إلٔـخص أػّخي حٌظلم١ك حٌـٕخثٟ، ٚحألػّخي 

حٌمخ١ٔٛٔش حإلؿشحث١ش ٚحإلدحس٠ش حٌظٟ ٠مظن١ٙخ حٌؼًّ فٟ ح١ٌّذحْ حٌمنخثٟ، ٚفٟ ِئعغخص حٌذٌٚش حألخشٜ ٚحٌمطخع 

 حٌخخؿ، وّخ ٠ٍٟ:

 ٌـٕخثٟ طلض اؽشحف لنخس حٌظلم١ك.حٌؼًّ فٟ ِـخي حٌظلم١ك ح -1

 ِظخرؼش حإلؿشحءحص حٌمخ١ٔٛٔش فٟ حٌذٚحثش حٌؼذ١ٌش ٚحٌمخ١ٔٛٔش مّٓ ِئعغخص حٌذٌٚش ٚحٌمطخع حٌخخؿ. -2

 أـخص حألػّخي حإلدحس٠ش حٌظٟ طمظن١ٙخ ِٙخَ حٌّئعغخص حٌمنخث١ش ٚحٌؼذ١ٌش ِٚئعغخص حٌذٌٚش حألخشٜ. -3

 حٌنزو ٚحٌىؾف ٚحإلعظالَ ٚحٌظغ١ٍُ ٌألِٛحي ٚغ١ش٘خ.وظخرش حٌّلخمش حٌمخ١ٔٛٔش حٌّخظٍفش، وّلخمش  -4

 حإلعظؾخسحص حٌمخْٔٛ حٌم١خَ رخألػّخي حٌمخ١ٔٛٔش حٌّغخػذس فٟ ِىخطذ حٌّلخ١ِٓ ٚؽشوخص ِٚىخطذ -5
 

 وثرج تازخييح عه انربوامحثانثًا: 
 

 : مناذج تقديم انربوامح اً زاتع
 الجدول ادناه ٌوضح بعض التفاصٌل عن اٌام وساعات الدوام وعطلة نهاٌة االسبوع 

 

 اٌام الدوام

عطلة 

نهاٌة 

 االسبوع

ساعات الدوام 

 )الصباحً(

ساعات 

الدوام 

 )المسائً(

 العطل الرسمٌة
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 الخمٌس-االحدمن 
-الجمعة

 السبت

-صباحا  8..0

 عصرا   8..0
 التوجد

بداٌة كل عام ٌرسل جدول من 

الوزارة بالعطل الرسمٌة خالل العام 

 الدراسً

وهنان عدد من النشاطات ضمن البرنامج كالزٌارات العلمٌة والسفرات الترفٌهٌة وغٌرها من النشاطات خارج 

 الحرم الجامعً

 tu.edu.iq/http://iba.aالرابط االكترونً بالمعهد والرابط الخاص بالبرنامج :  

 http://iba.atu.edu.iq/%D9%82رابط المسم: 

 

 

 

 

 جمهط انقعم:ًا: خامع
تدزيعيي قعم تقىياخ اإلدازج انقاوىويح/ املعهد انتقىي تاتم تانهغح انعستيح أمساء 

 واإلوكهيصيح
 ص

االٍُ 

 اٌىبًِ
Name ًاإل١ّ٠ 

Research 

gate 

Google 

Scholar 

ORC

ID 
 افوٜ

1 
١ِؼُ دمحم 

 ػزذ وخظُ

Maitham 

Moham

mad Abd 

inb.mth@atu

.edu.iq 

maithamalso

ltany1@gma

il.com 

١ِؼُ دمحم ػزذ 

 وخظُ

١ِؼُ دمحم ػزذ 

 وخظُ
 

maitha

malsolt

any1@

gmail.c

om 

2 

لخعُ 

ِخمٟ 

 كّضس

Qasim 

Madhi 

Hamzah 

Qasem10@a

tu.edu.iq 

لخعُ ِخمٟ 

 كّضس

لخعُ ِخمٟ 

 كّضس
  

3 
ػٍٟ وخًِ 

 كّضس

Ali 

Kamil 

Hamzah 

inb.ali@atu.

edu.iq 
Ali Alsrhan 

Ali 

Alsrhan 
 

Alikam

il367@

yahoo.c

om 

4 
لخعُ وخظُ 

 دمحم

Qasim 

kadum 

mohamm

ad 

inb.qsm@at

u.edu.iq 
 لخعُ حٌق١ٍخٟ

لخعُ 

 حٌق١ٍخٟ
 

Qqasim

88@g

mail.co

m 

5 

سكّٓ 

فخٌق 

 ِٙذٞ

Rahman 

salih 

Mahdi 

inb.rhm@atu

.edu.iq 
    

http://iba.atu.edu.iq/
http://iba.atu.edu.iq/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF
mailto:inb.mth@atu.edu.iq
mailto:inb.mth@atu.edu.iq
mailto:maithamalsoltany1@gmail.com
mailto:maithamalsoltany1@gmail.com
mailto:maithamalsoltany1@gmail.com
mailto:maithamalsoltany1@gmail.com
mailto:Qasem10@atu.edu.iq
mailto:Qasem10@atu.edu.iq
mailto:inb.ali@atu.edu.iq
mailto:inb.ali@atu.edu.iq
mailto:Alikamil367@yahoo.com
mailto:Alikamil367@yahoo.com
mailto:Alikamil367@yahoo.com
mailto:Alikamil367@yahoo.com
mailto:inb.qsm@atu.edu.iq
mailto:inb.qsm@atu.edu.iq
mailto:Qqasim88@gmail.com
mailto:Qqasim88@gmail.com
mailto:Qqasim88@gmail.com
mailto:Qqasim88@gmail.com
mailto:inb.rhm@atu.edu.iq
mailto:inb.rhm@atu.edu.iq
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6 

 ٚع١ُ

ؿزخس 

 حرشح١ُ٘

Waseem 

jabar 

Ibrahim 

inb.wsm@at

u.edu.iq 

ٚع١ُ ؿزخس 

 ٞحٌؾّش

ٚع١ُ ؿزخس 

 ٞحٌؾّش
 

wassee

mjabar

@yaho

o.com 

7 

كغ١ٓ 

ػ١غٝ 

ػزذ 

 حٌلغ١ٓ

Hussain 

eisaae 

abd 

alhasian 

inb,haen@at

u.edu.iq 
    

8 
ٔغُ ػزذ 

 حٌلغ١ٓ

Nagham 

abd 

alhusain 

kalel 

inb.nghm@a

tu.edu.iq 
    

9 

ػم١ٍش 

للطخْ 

 وش٠ُ

Aqila 

Qahtan 

kareem 

inb.akwl@at

u.edu.iq 

Aqila 

Qahtan 

Kareem 

Aqila 

Qahtan 

Kareem 

  

11 

ػزذ حال١ِش 

ٔخفش 

 كغ١ٓ

Abdulam

eer 

Naser 

Hussein 

inb.abd@atu

.edu.iq 
    

11 

ِؼظض 

ِلّٛد 

 كّضس

Meatiz 

Mahmoo

d Hamza 

inb.matz@at

u.edu.iq 
    

12 
٘خٟٔ ػزذ 

 هللا ػّشحْ

Honey 

Abd alla 

Omran 

inb.hne@atu

.edu.iq 
    

13 

كغ١ٓ 

فخُ٘ ػزذ 

 حٌلغ١ٓ

Hussein 

Fahim 

Abdalhu

ssein 

husseinfahi

m@atu.edu.i

q 

 

Hussein 

Fahim 

Abdalhussei

n 

Hussein 

Fahim 

Abdalhuss

ein 

 

Alfatla

wi1.20

14@g

mail.co

m 

 
 
 
 
 

mailto:inb.wsm@atu.edu.iq
mailto:inb.wsm@atu.edu.iq
mailto:wasseemjabar@yahoo.com
mailto:wasseemjabar@yahoo.com
mailto:wasseemjabar@yahoo.com
mailto:wasseemjabar@yahoo.com
mailto:inb.mth@atu.edu.iq
mailto:inb.mth@atu.edu.iq
mailto:inb.nghm@atu.edu.iq
mailto:inb.nghm@atu.edu.iq
mailto:inb.akwl@atu.edu.iq
mailto:inb.akwl@atu.edu.iq
mailto:inb.abd@atu.edu.iq
mailto:inb.abd@atu.edu.iq
mailto:inb.matz@atu.edu.iq
mailto:inb.matz@atu.edu.iq
mailto:inb.hne@atu.edu.iq
mailto:inb.hne@atu.edu.iq
mailto:husseinfahim@atu.edu.iq
mailto:husseinfahim@atu.edu.iq
mailto:husseinfahim@atu.edu.iq
mailto:husseinfahim@atu.edu.iq
mailto:Alfatlawi1.2014@gmail.com
mailto:Alfatlawi1.2014@gmail.com
mailto:Alfatlawi1.2014@gmail.com
mailto:Alfatlawi1.2014@gmail.com
mailto:Alfatlawi1.2014@gmail.com
mailto:Alfatlawi1.2014@gmail.com
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 ظًا: خدول انقعمظاد
المرحلة الثانٌة   - لسم تمنٌات االدارة المانونٌةبابل     المعهد التمنً    -جامعة الفرات األوسط التمنٌة   -هٌئة التعلٌم التمنً 

0827-0820  

 الثانً   شعبة     ج  الثانً    شعبة    ب  الثانً شعبة    أ    الولت الٌوم

المدر الدرس الى من األحد
 س

المدر الدرس الماعة
 س

المدر الدرس الماعة
 س

 الماعة

مختب حسٌن عموبات المدرج لاسم مدخل 1 رحمن التزام 930 830  
103 930   ر

0 

  103
0 

113
0 

مراسال المدرج حسٌن عموبات
 ت

 2 مشتاق حموق 1 لاسم

  113
0 

123
0 

 1 البال 

  123
0 

130    

تدرٌب  930 830 األثنٌن
 منهجً

 7 رحمن التزام 1 عمٌلة ادارة  

  930 103
0 

  103
0 

113
0 

مختبر  مٌثم اصول   
 محاسبه

 6 هانً تنفٌذ

  113
0 

123
0 

د.مع مرافعات   
 تز

6 

  123
0 

 مختبر شهالء محاسبة 130

الثالثا
 ء

مختب فارس محاسبة 1   6 حسٌن لراءات 930 830
 ر

  930 103
0 

  103
0 

113
0 

مختبر  شهالء  محاسبة
 محاسبة

 6 حسٌن لغة   

  113
0 

123
0 

 ا  لغه     6 مٌثم اصول

  123
0 

130 

األربعا
 ء

مختبر  نغم اداري  930 830
 محاسب

    7 حسٌن لراءات 

  930 103
0 

   تدرٌب 6 هانً تنفٌذ

  103
0 

113
0 

 6 حسٌن لغة

   مختبر  نغم اداري 6  مٌثم احوال113123  
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 محاسبة 0 0

  123
0 

130 

الخمٌ
 س

د.مع مرافعات مختبر نغم اداري 7 هانً تنفٌذ 930 830
 تز

6 

  930 103
0 

  103
0 

113
0 

مرافعا 7 نغم اداري 
 ت

د.مع
 ، تز

 مختز مٌثم اصول  6

  113
0 

123
0 

د.مع مرافعات
 تز

 مختبر  مٌثم  اصول 6

  123
0 

 7 نغم اداري 130

 املعايري انعامح: اً ظاتع
 

  ُاٌطالة ٔاٌّؼ١به هل : 
 

 تمدٌم الطلبة اوال:

 لخص متطلبات وعملٌة المبول للطلبة الجدد فً البرنامج التعلٌمً

 الطلبة فً البرنامج التعلٌمً من عدة لنوات  لبولٌتم 

 مع رسوم تسجٌل ودراسة رمزٌة.العام لنوات المبول  اوال/

الطلبة الخرٌجٌن من : وهو عبارة عن برنامج الكترونً مركزي ٌستخدم لتوزٌع  لناة المبول المركزي -2

الدراسة االعدادٌة فً البلد على الجامعات والمعاهد العرالٌة اعتمادا على معدل الطالب والمولع الجغرافً 

وخطة المبول الممدمة من لبل المعهد. ٌجب توفر الشروط العامة التالٌة للدخول الى برنامج المبول 

 المركزي

 أ عرالً الجنسٌة.-2

 ة االعدادٌة العرالٌة.ب حائزا على الشهاد-2

 عاما. 02ج ان ال ٌزٌد عمر الطالب عن -2

 ف فً المطاع العامغٌر موظ د-2

  ه خرٌج نفس السنة الدراسٌة. او السنة الدراسٌة السابمة من غٌر الممبولٌن لبوال مركزٌا للسنة السابمة.-2

على نتائج االمتحانات المركزٌة اعتمادا  هذه المناة  عبر لمعدل الطالب للمبول فً البرنامج ٌتغٌٌر الحد االدنى

 %(. 59-58للدراسة االعدادٌة ولكن ٌتراوح بٌن ) 

 

 من المعاهد %( االوائل11ل)ا -6

او  لمعاهد الصباحٌة من التخصص المناظرالمسم لمن خرٌجً %( االوائل 28ٌتم لبول الطلبة ال) .أ-0

 كلٌات االدارة وااللتصاد.فً المتخرج حٌث ٌمبل الطالب  المرٌب من البرنامج
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 ب. ان ٌكون خرٌج نفس العام الدراسً.-0

 ان ٌكون غٌر موظف.ج. -0

 لناة الموظفٌن المتمٌزٌن. -3

 أ. ان ال ٌزٌد عمر الطالب عن اربعٌن سنة.-.

 ب. له خدمة فعلٌة للسنتٌن السابمتٌن لسنة المبول.-.

 من لنوات المبول االخرى. لبولج. ان الٌكون مرلن لٌده ولٌس له -.

% على وفك التمٌٌم الذي 8.% من معدل التخرج فً المعهد و78د. ٌحتسب المعدل التنافسً على اساس -.

 حصل علٌه فً استمارة المفاضلة.
  

 

 ثالثا  : انتمال الطلبة طرٌمة تمٌٌم اداء الطالب ثانٌا  :

 الشروط العامة: -2

من والى البرنامج التعلٌمً من االختصاص المناظر بعد استحصال الموافمة أ. ٌحك للطالب الناجح االنتمال -2

 من المسمٌن وحسب الطالة االستعابٌة.

ب. الٌحك للطالب االنتمال الى برنامج مناظر فً جامعة اخرى بنفس المحافظة  او الى برنامج مناظر -2

 ضمن  نفس الجامعة.

 ة المنتهٌة.ج. ال ٌحك للطالب االنتمال اذا كان بالمرحل-2

 د. ٌسمح للطالب الممبول بالمبول المركزي االنتمال الى الدراسة المسائٌة بنفس العام الى البامج المناظرة.-2

 ه. تبدأ اجراءت النمل من الكلٌة االصلٌة على ان ترفك المواد التً درسها الطالب وعدد الوحدات الدراسٌة.-2

 الطالب على عدم ممانعة من الجامعة المراد االنتمال الٌها.و. ٌتم اكمال اجراءات النمل بعد الحصول -2

ز. ٌتم اصدار كتاب االنفكان من الكلٌة االصلٌة وعندها ٌجب اكمال اجراءات التسجٌل فً الكلٌة الثانٌة -2

 خالل فترة اسبوع من تارٌخ كتاب االنفكان.

الٌها خال مدة اسبوعٌن من تارٌخ صدور ح. تموم الكلٌة االصلٌة بارسال ملف الطالب الى الكلٌة المنمول -2

 امر النمل.

 ط. ٌتم اجراء المماصة العلمٌة على وفك الضوابط المحددة بالموضوع.-2

 ي. ٌتولى لسم شؤون الطلبة بالجامعتٌن متابعة عملٌة انتمال الطلبة وفك الضوابط.-2

 

 اسباب طلب النمل: -0

 ل سنة االنتمال نفسها.أ. الطالب الذي ٌتعرض لفمدان احد الوالدٌن خال-0

 ب. الطالبة المتزوجة خالل مدة الدراسة.-0

 ج. الطالبة التً افترلت عن زوجها خالل مدة الدراسة بسبب الطالق او الوفاة.-0

 -عجز الكلٌتٌن  -االورام الخبٌثة  -الصرع  -د. الطالب المرٌض باحد االمراض المزمنة )داء السكري -0

 االطراف او عجزها(.  فمدان احد  -فمدان البصر 
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 رابعا  :االرشاد التربوي

 تُلخص الٌة االرشاد التربوي الخاصة ببرنامج التمنٌات المدنٌة بالنماط التالٌة:

لماء بٌن طلبة البرنامج وعمٌد المعهد ومعاونٌه وٌتم ذلن مرتٌن فً السنة الدراسٌة االولى مع بداٌة  -2

 ئٌةالدراسة والثانٌة لبل االمتحانات النها

 لماءات دورٌة بٌن طلبة المسم ورئٌس المسم وٌتم ذلن كل شهرٌن -0

طالب وتكلٌف أحد االساتذه على كل  28تمسٌم طالب المرحلة الواحدة الى مجامٌع كل مجموعة بحدود  -.

مجموعة كمشرف تربوي وٌموم بتنظٌم لماءات دورٌة مع طلبته مرة واحدة بالشهر لتذلٌل كل المعولات امام 

ة الطالب ومراعاته علمٌا واجتماعٌا وعاطفٌا. اٌضا ٌتمكن الطالب من زٌارة  مشرفه التربوي باي ولت دراس

 فً مكتبه للمنالشة فً المشاكل الخاصة. 

 

 خامسا  : العمل بالكورسات البدٌلة

ي ان الخبرة العملٌة فً مجال االختصاص او المعلومات المكتسبة من دورات تخصصٌة غٌر كافٌة لتوفٌر ا

 جزء من متطلبات برنامج التمنٌات المدنٌة  وعلٌه فان الكورسات البدٌلة غٌر مدعومة فً البرنامج الدراسً. 

 

 سادسا  : متطلبات التخرج

ٌمنح البرنامج دبلوم فنً فً االدارة المانونٌة  . ولكً ٌحصل الطالب على الشهادة الممنوحة من البرنامج 

 التالٌة:ٌجب علٌه توفٌر المتطلبات 

 أجتٌاز المرحلتٌن الدراسٌتٌن وذلن من خالل  -2

 %( من الساعات الممررة للمادة. 98أ. توفٌر ساعات حضور لكل مادة التمل عن ) -2

%( 58ب. الحصول على درجة النجاح فً كل مادة من المواد الدراسٌة للسنة المعٌنة والتً تساوي ) -2

 ا على طرٌمة التمٌٌم المستخدمة والموضحة فً الفمرة ثانٌا .حٌت ٌتم تحدٌد الدرجة لكل مادة اعتماد

 

 

ال ٌوجد فً البرنامج تمٌٌم اولً للطالب للمبول فً البرنامج التعلٌمً فمط االعتماد على نتٌجة االمتحان 

المركزي لدراسة االعدادٌة حٌث ٌجب على الطالب الحصول على معدل مطابك او اكثر من الحدود الدنٌا 

 االضافة الى درجات الطالب لمحددة من لبل وزارة التعلٌم بللمبول ا

 

أما تمٌٌم الطالب فً البرنامج التعلٌمً فٌعتمد كلٌا على االمتحانات الشفوٌة والتحرٌرٌة علما ان درجة النجاح 

 %( وحسب االلٌة التالٌة:58) هً

أما تمسٌٌم بٌن العملً والنظري ، % النهائً(58 و% سعً 58) تمسم الدرجة للمواد السنوٌة الى لسمٌن -2

 ٌُوضح بالجدول ادناه:

 

 المادة التً ال تحتوي على عملً المادة التً تحتوي على عملً

 النظري االمتحان العملً النظري االمتحان
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 السعً

امتحان 
 الفصل االول

10% 10% 

 السعً

امتحان الفصل 

 االول
08% 

امتحان الفصل 

 الثانً
08% 

امتحان 

 الثانً الفصل
28% 10% 

 %28 التمٌٌم

 اٌقطخ اٌلها١ٍخ

 إٌَخ اٌلها١ٍخ األٌٚٝ

 اٌّبكح اٌلها١ٍخ د
ػلك  ػلك اٌَبػبد

 اٌٛؽلاد

ٔٛع 

 اٌّبكح

 

 َ ع ْ اٌّالؽظبد

 ٙ ٖ ٕ ٔ اٌّلفً ٌلهاٍخ اٌمبْٔٛ ٔ

 رق١ٖٖخ

 ٠ٍٕٛخ

اٌْق١ٖخ األؽٛايلبْٔٛ  ٕ  ٠ٍٕٛخ ٓٔ ٘ ٖ ٕ 

 ٠ٍٕٛخ 8 ٗ ٖ ٔ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد ٖ

 ٠ٍٕٛخ ٙ ٖ ٕ ٔ اإلكاهح ٗ

)ػوثٟ أى١ٍيٞ( ٚاٌؾفع درؾو٠و اٌّواٍال ٘  ٠ٍٕٛخ 8 ٗ ٖ ٔ 

 ٠ٍٕٛخ ٙ ٖ ٔ ٕ (E)لواءاد لب١ٔٛٔخ  ٙ

  6 3 2 ٔ اكاهح اٌقلِخ اٌّل١ٔخ 7

 َِبػلح

 ٠ٍٕٛخ

 ٠ٍٕٛخ ٙ ٖ ٕ ٔ رطج١مبد اٌؾبٍجخ 8

اإلَٔبْؽمٛق  9  ٠ٍٕٛخ ػبِخ ٗ ٕ - ٕ 

   ٓٙ ٖٓ 8ٔ ٕٔ اٌّغّٛع

 إٌَخ اٌلها١ٍخ اٌضب١ٔخ

 اٌّالؽظبد ٔٛع اٌّبكح ػلك اٌٛؽلاد ػلك اٌَبػبد اٌّبكح اٌلها١ٍخ د

 َ ع ْ

 رق١ٖٖخ ٓٔ ٘ ٖ ٕ اٌزٕف١ن ٚاٌزَغ١ً اٌؼمبهٞ ٔ

 

 ٠ٍٕٛخ

 ٠ٍٕٛخ ٓٔ ٘ ٖ ٕ إٔٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ  ٕ
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 ٠ٍٕٛخ ٓٔ ٘ ٖ ٕ اٌّوافؼبد اٌّل١ٔخ  ٖ

 ٠ٍٕٛخ ٙ ٖ ٕ ٔ اٌمبْٔٛ اإلكاهٞ ٗ

 ٠ٍٕٛخ ٙ ٖ ٔ ٕ (E)لواءاد لب١ٔٛٔخ  5

 ٠ٍٕٛخ َِبػلح 8 ٗ ٕ ٕ (E)اٌّؾبٍجخ  2

 ٠ٍٕٛخ ٙ ٖ ٕ ٔ رطج١مبد اٌؾبٍجخ 2

 ٠ٍٕٛخ ػبِخ ٗ ٕ - ٕ اٌل٠ّموا١ٛخ 8

   ٓٙ ٖٓ ٙٔ ٗٔ اٌّغّٛع     

 

العامة للسنتٌننسبة الساعات  2 21 مجموع الساعات الدراسٌة للسنتٌن 1  2.1%  

 621 التدرٌب الصٌفً 8 161 مجموع الوحدات للسنتٌن 6

%33 نسبة الساعات النظرٌة للسنتٌن 3 مجموع الساعات مضافا إلٌها ساعات  9 

 التدرٌب الصٌفً

6121 

%52 نسبة الساعات العملٌة للسنتٌن 3  

%26 نسبة الساعات التخصصٌة للسنتٌن 5 م: المجموع ن: نظري، ع: عملً، 11   

%66 نسبة الساعات المساعدة للسنتٌن 2  نوع المادة: تخصصٌة، مساعدة، عامة 11 

 

 

 

Study plan 

First stage 

Type Units Hours Subject  

T P Th 

Basic 

 

6 3 2 1 Introduction of law 1 

10 5 3 2 Personal statuses law 2 
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8 4 3 1 Penal law 3 

6 3 2 1 Management 4 

8 4 3 1 Filed and Correspondences    (E – A)   5 

6 3 1 6 Legal Readings (E) 6 

 

Assisted 

6 3 2 1 Civil Service Management  7 

6 3 2 1 Computer applications 8 

General 4 2 - 2 Human rights 9 

 60 30 18 12          Total 

Second stage 

Type Units Hours Subject  

T P Th 

Basic 

 

10 5 3 2 Predial register and Execution 1 

10 5 3 2 Criminal procedures  2 

10 5 3 2 Civil procedures  3 

6 3 2 1 Administrative law 4 

6 3 ٔ 2 Legal Readings (E) ٘ 

Assisted 8 4 2 2 Accounting (E)  6 

6 3 2 1 Computer applications 7 

General 4 2 - 2 Democracy  8 

 60 30 16 14 Total                                      

7.1% 
Percentage of general hours 

for two years 
7 60 The total hours for two years 1 
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 أٍب١ٌت اٌزط٠ٛو

 اٙبفخ ِٛاك كها١ٍخ ٌٍقطخ اٌلها١ٍخ -أٚال :

 اٌٖف اٌّٛاك اٌلها١ٍخ اٌّمزوػ اٙبفزٙب د
 ػلك اٌَبػبد

 ِؾ ع ْ

 3 2 1 حألٚي ادحسس حٌخذِش حٌّذ١ٔش 1

 4 2 2 حٌؼخٟٔ (E)حٌّلخعزش  2

 3 1 2 حٌؼخٟٔ (E)لشحءحص لخ١ٔٛٔش   3

 3 1 2 حألٚي (E)لشحءحص لخ١ٔٛٔش   4

 

اٌزغ١١و فٟ ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخس -:صب١ٔب  

 اٌٖف اٌّبكح اٌلها١ٍخ د
 ػلك اٌَبػبد اٌّمزوؽخ ػلك اٌَبػبد اٌؾب١ٌخ

 ِظ ع ْ ِظ ع ْ

 5 3 2 6 4 2 حألٚي لخْٔٛ حألكٛحي حٌؾخق١ش 1

 4 3 1 5 3 2 حألٚي لخْٔٛ حٌؼمٛرخص 2

 5 3 2 3 2 1 حٌؼخٟٔ حٌّشحفؼخص حٌّذ١ٔش 3

 

270 Summer training 8 120 The total units for two years 2 

2070 
The total hours add to the 

summer training hours 
9 43% 

Percentage of theoretical hours for 

two years 
3 

Th: Theoretical,  p: practical, 

T: Total 
ٔٓ 57% 

Percentage of practical hours for 

two years 
4 

Type: Basic, Assisted, General 

11 72% 
Percentage of basic hours for two 

years 
5 

 22% 
Percentage of assisted hours for 

two years 
6 
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ؽنف ِٛاك ِٓ اٌقطخ اٌلها١ٍخ -صبٌضب:  

 اٌٖف اٌّٛاك اٌلها١ٍخ اٌّمزوػ ؽنفٙب د
 ػلك اٌَبػبد

 ِظ ع ْ

 3 2 1 حألٚي ِزخدة حالٌظضحَ 1

 4 3 1 حٌؼخٟٔ حٌؼمٛد حٌّغّخس 

 2 1 1 حٌؼخٟٔ حٌؼاللخص حٌؼخِش 

 

اٌزغ١و فٟ اٍُ اٌّبكح اٌلها١ٍخ -فبَِب :  

 االٍُ اٌّمزوػ اٌٖف اٍُ اٌّبكح اٌلها١ٍخ اٌؾبٌٟ د

 رؾو٠و اٌّواٍالد ٚاٌؾفع األٚي اٌّواٍالد ٚاكاهح اٌّؾفٛظبد ٔ

 

 

 

اٌّٛاك اٌٌّّْٛخ ثبٌزله٠ت إٌّٙغٟ -ٍبكٍب:  

 اٌّبكح اٌلها١ٍخ اٌّوؽٍخ د

األؽٛاي اٌْق١ٖخ، رؾو٠و اٌّواٍالد ٚاٌؾفعلبْٔٛ اٌؼمٛثبد، لبْٔٛ  األٌٚٝ ٔ  

 اٌزٕف١ن ٚاٌزَغ١ً اٌؼمبهٞ، إٔٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ، اٌّوافؼبد اٌّل١ٔخ اٌضب١ٔخ ٕ

 

 ثالثاً: راي الطلبة ببرنامج المسم:

وبعض الطلبة المتخرجٌن من المسم . تبٌن ان بعد االستبٌان الذي لدم لطلبة المسم للمرحلتٌن االولى والثانٌة 

االختصاص الذي ٌتخرج به الطالب من المخرجات المطلوبة لسوق العمل للمطاع الحكومً والمطاع االهلً . 

وبنامجنا ٌجمع بٌن االدارة والمانون وهذا المزٌج المركب له دور فعال الن المانون واالدارة احدهم مكمل 

 لالخر 

 

 انرتتىياالزشاد : ااتعز
 بالنماط التالٌة: ادارة المواد تُلخص الٌة االرشاد التربوي الخاصة ببرنامج 

وٌتم ذلن مرتٌن فً السنة الدراسٌة االولى مع بداٌة ومعاونٌه  المعهدلماء بٌن طلبة البرنامج وعمٌد  -2

 الدراسة والثانٌة لبل االمتحانات النهائٌة

 المسم وٌتم ذلن كل شهرٌنلماءات دورٌة بٌن طلبة المسم ورئٌس  -0

على كل  أحد االساتذهطالب وتكلٌف  28تمسٌم طالب المرحلة الواحدة الى مجامٌع كل مجموعة بحدود  -.

وٌموم بتنظٌم لماءات دورٌة مع طلبته مرة واحدة بالشهر لتذلٌل كل المعولات مجموعة كمشرف تربوي 
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. اٌضا ٌتمكن الطالب من زٌارة  مشرفه التربوي امام دراسة الطالب ومراعاته علمٌا واجتماعٌا وعاطفٌا

 باي ولت فً مكتبه للمنالشة فً المشاكل الخاصة. 

 ( لماء مع الطلبة6صورة رلم)

 

 ً  6118بنظام الممررات لعمل ا :خامسا
ان الخبرة العملٌة فً مجال االختصاص او المعلومات المكتسبة من دورات تخصصٌة  كافٌة لتوفٌر اي جزء 

الذي ٌرسل الخذ الممترحات من لبل وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  نظام الممرراتمن متطلبات برنامج 

 اجتماعات لجان الخبراءمدعومة فً البرنامج الدراسً، وخصوصا فً ت وعلٌه فان الممررا

ً داس  متطلبات التخرج : سا

ولكً ٌحصل الطالب على الشهادة الممنوحة من دبلوم  فً تخصص ادارة المواد  ادارة المواد ٌمنح برنامج 

 ه توفٌر المتطلبات التالٌة:ٌٌجب عل البرنامج

 الواحدة بعد االخرى وذلن من خالل  للسنتٌنأجتٌاز المراحل الدراسٌة السنوٌة  -2

 %( من الساعات الممررة للمادة. 98أ. توفٌر ساعات حضور لكل مادة التمل عن ) -2

%( 58الحصول على درجة النجاح فً كل مادة من المواد الدراسٌة للسنة المعٌنة والتً تساوي ) ب. -2

ً فً الفمرة لمستخدمة والموضحة حٌت ٌتم تحدٌد الدرجة لكل مادة اعتمادا على طرٌمة التمٌٌم ا  .ثانٌا

 

ً سابع  وثائك التخرج لطالب متخرج لدٌما : ا

 لب من الدورات االولى مع التمرٌر وكما موضح فً ادناه:ترفك وثٌمة طا
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 تخرجوثٌمة نموذج                               تخرج  نموذج تاٌٌد                

 

 ً  : اماكن عمل الخرٌجٌن ثامنا

 - مخازن حكومٌة – تسوقمراكز ال -شركات  الائر الخدمٌة ومنها ) فً فً الدووفً مجال التعلٌم كمعٌد  -2

 المعامل االنتاجٌة ...الخ(.
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 نموذج وثٌمة تخرج بالدرجات

 

 -:االهداف التعلٌمٌة للبرنامج االكادٌمً تُركز على عدة نماط منها  ثامناً:

 حٌم١خَ رخٌظؼخًِ ِغ حٌّٛحد رّخظٍف أٔٛحػٙخ ِٓ طلذ٠ذ حكظ١خؿخص حٌّٕظّش حٌظٟطخش٠ؾ وخدس ٚعطٟ لخدس ػٍٝ 

 ٠ؼًّ ف١ٙخ ، ِٚخخهزش حٌّٛسد٠ٓ دحخً ٚخخسؽ حٌزٍذ ، ٚفلـ حٌّٛحد ٚحعظالِٙخ ٚكفظٙخ ِٕٚخٌٚظٙخ ٚطٛمز١ٙخ

 ٚؽطزٙخ ٚحٌظخٍـٚطٕن١ذ٘خ،، ِٚغه حٌغـالص ٚحٌزطخلخص حٌّظٕٛػش ٚحٌظؤ١ِٓ ػٍٝ حٌّٛحد ٚطش١ِض٘خ، ٚؿشد٘خ، 

 ِٓ حٌّٛحد حٌشحوذس، ٚغ١ش٘خ.

 

 ِخشؿخص حٌزشٔخِؾ حٌّطٍٛرش ٚهشحثك حٌظؼ١ٍُ ٚحٌظؼٍُ ٚحٌظم١١ُ .1

 حال٘ذحف حٌّؼشف١ش - أ

 ِؼشفش و١ف١ش طلذ٠ذ حالكظ١خؿخص ِٓ حٌّٛحد، ٚاؿشحءحص حٌطٍذ. -1أ
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 ِؼشفش و١ف١ش ِخخهزش حٌّٛسد٠ٓ ٚحٌظفخٚك ِؼُٙ. -2أ

 ٚحٌفلـ ٚحٌظغ١ٍُ ٚحٌظغـ١ً ٚحٌظؤ١ِٓ ػٍٝ حٌّٛحدِؼشفش اؿشحءحص حالعظالَ  -3أ

 ِؼشفش حٌظٕن١ذ ٚحٌظٛم١ذ ٚحٌفلـ ٚهشق حٌلفع ٚحٌّٕخٌٚش ٚحٌظؤ١ِٓ. -4أ

 ِؼشفش اؿشحءحص حٌظؼزجش ٚحٌظغ١ٍف ٚحٌظٛص٠غ ٚحٌظغؼ١ش ٚغ١ش٘خ. -5أ

 ِؼشفش اؿشحءحص حٌؾطذ ٚحٌـشد ٚحٌظخٍـ ِٓ حٌّٛحد حٌظخٌفش ٚحسحوذس. -6أ

 حط١ش حٌخخفش رخٌزشٔخِؾحأل٘ذحف حٌّٙخس –د 

 ِٙخسس حعظخذحَ حٌلخعٛد فٟ ادحسس حٌّٛحد.– 1د 

 ِٙخسس حٌظؼخًِ ِغ حٌّٛحد فٟ حٌّخخصْ ٚحٌّغظٛدػخص. – 2د 

 ِٙخسحص فٟ ططز١ك رؼل حٌٕظش٠خص ٚحٌّفخ١ُ٘ حإلدحس٠ش فٟ ادحسس حٌّٛحد. – 3د 

 هشحثك حٌظؼ١ٍُ ٚحٌظؼٍُ

 حٌظذس٠ذ فٟ ١ِذحْ حٌؼًّ )حٌظذس٠ذ حٌق١فٟ(حٌّلخمشحص + حٌظذس٠ذ حٌؼٍّٟ فٟ حٌّخظزشحص+ 

 هشحثك حٌظم١١ُ

 حالِظلخٔخص ح١ِٛ١ٌش، حٌؾٙش٠ش، حٌغ٠ٕٛش.

 حأل٘ذحف حٌٛؿذح١ٔش ٚحٌم١ّ١ش . -ؽ

 حعظٕظخؽ حٌلٍٛي ٌٍّؾخوً حٌظٟ ططشف ِٓ لزً أعخطزس حٌّٛحد حٌذسحع١ش. -1ؽ

 حٌق١فٟ.حعظٕظخؽ حٌلٍٛي ٌّؾخوً حٌؼًّ أػٕخء حٌظذس٠ذ ح١ٌّذحٟٔ  -2ؽ

 كً حٌّؼخدالص حٌش٠خم١ش فٟ حٌّفشدحص حٌذسحع١ش. -3ؽ

 حعظٕظخؽ حٌلٍٛي ٌٍلخالص حٌؼ١ٍّش حٌظٟ ططشف أػٕخء حٌذسط ٚحٌّلخمشحص. -4ؽ

 هشحثك حٌظؼ١ٍُ ٚحٌظؼٍُ

 حٌّلخمشحص + حٌظذس٠ذ حٌؼٍّٟ فٟ حٌّخظزشحص + حٌظذس٠ذ حٌق١فٟ فٟ ١ِذحْ حٌؼًّ.

 هشحثك حٌظم١١ُ

 ِغ أعخطزس حٌّٛحد حٌذسحع١ش أػٕخء حٌّلخمشحص. حٌلٛحسحص ٚحٌٕمخؽخص -1

 حالِظلخٔخص حٌّظٕٛػش. -2

 حٌّٙخسحص حٌؼخِش ٚحٌظؤ١ٍ١٘ش حٌّٕمٌٛش )حٌّٙخسحص حألخشٜ حٌّظؼٍمش رمخر١ٍش حٌظٛظ١ف ٚحٌظطٛس حٌؾخقٟ(.-د 

 ِٙخسس طغـ١ً حٌؼ١ٍّخص حٌّلخعز١ش ٚاػذحد حٌلغخرخص حٌخظخ١ِش. -1د

 ِٕٚخفز حٌظٛص٠غ ٚحٌظش٠ٚؾ ٚغ١ش٘خ.ِٙخسس دسحعش حٌغٛق ٚحٌغٍغ  -2د

 ِٙخسحص فٟ حٌم١خدس ٚحٌذ٠ّمشحه١ش ٚكمٛق حإلٔغخْ.  -3د

 ِٙخسحص فٟ حألعخ١ٌذ حإلكقخث١ش ، ٚحٌّؼٍِٛخط١ش، ٚحٌٍغش حالٔى١ٍض٠ش. -4د

 هشحثك حٌظؼ١ٍُ ٚحٌظؼٍُ

 ٟ.حٌّلخمشحص + حٌظذس٠ذ حٌؼٍّٟ فٟ ِخظزشحص حٌمغُ  ٚحٌظذس٠ذ ح١ٌّذحٟٔ حٌق١ف

 حٌظم١١ُهشحثك 

 حالِظلخٔخص ح١ِٛ١ٌش ٚحٌؾٙش٠ش ٚحٌغ٠ٕٛش ٚحٌّٕخلؾخص ٚحٌلٛحسحص أػٕخء حٌؼ١ٍّش حٌظؼ١ّ١ٍش.

 

 ً  مسم: التناسك مابٌن اهداف البرنامج التعلٌمً ورؤٌة ال تاسعا
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وعلٌه جاءت اهداف البرنامج  مسموذلن لتحمٌك رؤٌة الالمسم لمد تم استحداث البرامج التعلٌمٌة فً 

 ةكفوءمالكات تمنٌة   من خالل التركٌز على التعلٌم التمنً وتخرٌج مسمالتعلٌمً متناسمة مع رؤٌة ال

لادرٌن على خدمة العمل فً المخازن والمحالت والدوائر الحكومٌة لٌكونوا  ذات مهارات عالٌة فً.جدد

 .   المجتمع فً مجال االختصاص

 

 عمل الخرٌجٌن اً : اماكنعاشر

 .حلغخَ  ش حٌظم١ٕش وخفش ف١حلغخَ حٌّؼخ٘ذ حٌفٟ ِـخي حٌظؼ١ٍُ وّؼ١ذ فٟ  -1

 فٟ وً حٌمطخػخص حٌؼخِش ٚحٌخخفش فٟ حٌّـظّغ. -2

 : عملٌة اعادة النظر فً اهداف البرنامج التعلٌمً حادي عشر 
اٌزطٛهاد اٌؾبٍٕخ فٟ ِغبي ٠زُ اػبكح إٌظو ثؤ٘لاف اٌجؤبِظ اٌزؼ١ٍّٟ كٚه٠بً وً صالس ٍٕٛاد ٌزط٠ٛو٘ب ِغ 

اكاهح ِٛاك ؽ١ش ٠زُ ى٠بهح ػ١ٕبد ِٓ ِٛالغ اٌؼًّ ِٓ لجً ثؼ٘ اٌزله١َ٠ٓ ٌّالؽظخ اٌزطٛهاد ٚاػلاك 

اٌز١ٕٛبد اٌالىِخ ٌٍمَُ ١ٌزُ اػبكح إٌظو ثبال٘لاف اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍجؤبِظ االوبك٠ّٟ ٚاعواء اٌزغ١١واد اٌالىِخ 

فٟ اٌلهاٍخ اٌّؼلح ِٓ لجً ٌغٕخ ى٠بهح ِٛالغ اٌؼًّ ِغ االفن ثٕظو ٌنٌه رجؼبً ٌٍزطٛهاد اٌؾبٍٕخ ٚاٌّئّوح 

 االػزجبه ػلَ اٌقوٚط ػٓ هإ٠خ اٌمَُ .

 

 

 

  2املعياز زقم  

 
 مخرجات الطالباوال: 

 والفهم المعرفة -أ
  االدارٌةالعلوم  فً المعرفة تطبٌك على المدرة ) 1 -أ
 .لكاشالم وحل وصٌاغة تحدٌد على المدرة ) 2 -أ
 المطلوبة االحتٌاجات لتلبٌة وعملٌة نظرٌة عملٌة وهً , المكون ,المخزنً النظام تصمٌم على المدرة ) 3 -أ

 والسٌاسٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة البٌئٌة المٌود به تفرض والعً اطار فً التخصص حمل ضمن
 . والصحٌة

 . اآلخرٌن واحترام االخاللً والسلون االلتزام نوعٌة و ولٌمة المٌادة مهارات تعلٌم ) 4 -أ
 ٌرالتفك مهارات ب
 الذهنً العصف ) 1 -ب
 التحلٌل على المدرة ) 2 -ب
 المشكالت حل على المدرة) 3 - ب

 

 والتطور بمابلٌة التوظٌف المتعلمة األخرى المهارات (  والمنمولة العامة المهارات -د
 ) ًالشخص

 .فرٌكال بروح العمل) 1 -د
 .ل والتوصٌل وتسوٌك نفسه فً سوق العملالفعا االتصال على المدرة ) 2 -د



 
 
 

     

 
20 

 الصبر وتحمل الصعاب . على المدرة ) 3 -د
باالختصاص  المتعلمة والتطوٌر التدرٌب برامج خالل من العمل وسوق المجتمع فً الفاعل التأثٌر ) 4 -د

 .المستوٌات مختلف وعلى
 

 للبرنامجعاللة مخرجات الطالب باالهداف التعلٌمٌة ثانٌاً : 
ِٓ خالي حٌّٕخ٘ؾ حٌذسحع١ش ٚهشق حٌظذس٠ظ حٌّظزؼش ٚحعٍٛد حٌظؼخًِ ِغ حٌطخٌذ ٠ؼًّ حٌمخثّْٛ ػٍٝ حٌزشٔخِؾ 

 حْ ٠لقٍْٛ ػٍٝ ِخشؿخص ِظطخرمش ِغ حال٘ذحف حٌظؼ١ّ١ٍش ٌٍزشٔخِؾ حالوخد٠ّٟ ٚرٌه ِٓ خالي حٌظخو١ذ ػٍٝ:

ٔمطش حٌّؼشفش ٚحٌفُٙ رخٌظشو١ض ػٍٝ طلغ١ٓ ِغظٜٛ حٌطخٌذ فٟ حدحسس حٌّٛحد ٚحٌؼًّ فٟ حٌّٕؾآص ٚحٌؾشوخص  -1

 . حٌقٕخػ١ش ٚحٌظـخس٠ش 

حٌظؤو١ذ ػٍٝ حْ ٠ىْٛ حٌخش٠ؾ ِٓ حٌزشٔخِؾ لخدس ػٍٝ طل١ًٍ ٚطق١ُّ ٚطٕف١ز ٚف١خٔش حالٔظّش ٚحالؿٙضس فٟ  -2

 كمً حالخظقخؿ.

 طذس٠ذ حٌخش٠ؾ ػٍٝ حٌؼًّ حٌـّخػٟ ٚحالطقخي حٌفؼخي رخالخش٠ٓ ٚحٌظخػ١ش حٌفخػً رخٌّـظّغ ٚحٌظؼخًِ ِغ -3

حالخظقخفخص حٌمش٠ذ
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 مخطط مهارات المنهج

 البرنامج الخاضعة للتمٌٌمٌرجى وضع اشارة فً المربعات الممابلة لمخرجات التعلم الفردٌة من 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة 

 /

المس

 توى

رمز 

الممر

 ر

اسم 

 الممرر

أساس

 ي

أم 

اختٌار

 ي

األهداف 

 المعرفٌة

األهداف المهاراتٌة 

 الخاصة بالبرنامج

األهداف الوجدانٌة 

 والمٌمٌة

المهارات العامة 

والتأهٌلٌة 

المنمولة) 

المهارات 

المتعلمة األخرى 

بمابلٌة التوظٌف 

والتطور 

 الشخصً(

 2أ
أ

0 

أ

. 

أ

2 

ب

2 

ب

0 

ب

. 

ب

2 

ج

2 

ج

0 

ج

. 

ج

2 

د

2 

د

0 

د

. 

د

2 

 االولى

 

لمدخل ا

لدراسة 

 المانون

اساس

 ي
√    √    √    √    

 

لانون 

األحوال 

الشخص

 ٌة

اساس

 ي
 √    √   √    √    

 

لانون 

العموبا

 ت

اساس

 ي
√    √     √    √   

 اإلدارة 
اساس

 ي
√    √     √    √   

 

تحرٌر 

المراس

الت 

والحفظ 

)عربً 

انكلٌزي

) 

اساس

 ي
 √    √   √    √    

 

لراءات 

لانونٌة 

(E) 

اساس

 ي
√    √    √    √    

   √     √   √     √اساسإدارة  
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الخدمة 

 المدنٌة

 ي

 
تطبٌمات 

 الحاسبة

اساس

 ي
√    √     √    √   

  
حموق 

 اإلنسان

اساس

 ي
 √   √     √   √    

 مخطط مهارات المنهج

 الفردٌة من البرنامج الخاضعة للتمٌٌمٌرجى وضع اشارة فً المربعات الممابلة لمخرجات التعلم 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة 

 /

المس

 توى

رمز 

المم

 رر

اسم 

 الممرر

 أساسً

أم 

اختٌار

 ي

األهداف 

 المعرفٌة

األهداف 

المهاراتٌة 

 الخاصة بالبرنامج

األهداف الوجدانٌة 

 والمٌمٌة

المهارات العامة 

والتأهٌلٌة المنمولة) 

األخرى المهارات 

المتعلمة بمابلٌة 

التوظٌف والتطور 

 الشخصً(

أ

2 

أ

0 

أ

. 
 2أ

ب

2 

ب

0 

ب

. 

ب

2 

ج

2 

ج

0 

ج

. 

ج

2 

د

2 

د

0 

د

. 

د

2 

 الثانٌة

 

التنفٌذ 

والتسج

ٌل 

 العماري

    √    √    √    √ اساسً

 

أصول 

المحاكما

ت 

 الجزائٌة

    √   √     √    √ اساسً

 

المرافعا

ت 

 المدنٌة

   √    √    √     √ اساسً

 
المانون 

 اإلداري
   √     √   √     √ اساسً

 

لراءات 

لانونٌة 

(E) 

    √    √    √   √  اساسً

 
المحاس

 (E)بة 
   √     √   √    √  اساسً
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 املقسز وصف منىذج

 املقسز وصف

 

 

 
تطبٌمات 

 الحاسبة
   √    √    √    √  اساسً

 
الدٌممرا

 طٌة
    √   √    √    √  اساسً

 التمنٌةجامعة الفرات االوسط  المؤسسة التعلٌمٌة .ٔ

 لسم تمنٌات االدارة المانونٌة المسم العلمً  / المركز .ٕ

 المدخل لدراسة المانون اسم / رمز الممرر .ٖ

 محاضرات أشكال الحضور المتاحة .ٗ

 سنوي الفصل / السنة .٘

 3 عدد الساعات الدراسٌة )الكلً( .ٙ

 15/1/6119 تارٌخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف الممرر .8

بالمانون من ناحٌة تعرٌفه والغرض من تدرٌسٌه لتمكٌن الطالب من تكوٌن عملٌة لانونٌة تؤمن بأهمٌة تعرٌف الطالب  -العامة:

 المانون ووجوده لتنظٌم الروابط االجتماعٌة.

تمكٌن الطالب من التعرف على المانون من ناحٌة تعرٌفه ومصادره والسامه ونطاق تطبٌمه من حٌث الزمان والمكان  -الخاصة:

 نه وبٌن نظرٌة الحك.والعاللة بٌ

ظتاادج انقصىي مه يىفس وصف املقسز هرا إجياشًا مقتضيًا ألهم خصائص املقسز وخمسخاخ انتعهم املتىقعح مه انطانة حتقيقها مربهىًا عما إذا كان قد حقق اال
؛املتاحح. والتد مه انستط تيىها وتني وصف انربوامح.انتعهم فسص   
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 ِفوكاد إٌَخ اٌضب١ٔخ
   

 Predial Register and Execution اٌزٕف١ن ٚاٌزَغ١ً اٌؼمبهٞ اٍُ اٌّبكح

 اٌؼوث١خ ٌغخ اٌزله٠ٌ اٌضب١ٔخ إٌَخ اٌلها١ٍخ

 اٌّغّٛع اٌزطج١مٟ اٌؼٍّٟ إٌظوٞ األٍجٛػ١خ داٌَبػب

ٕ ٕ ٔ ٘ 

 ّوػ لبْٔٛ اٌزَغ١ً اٌؼمبهٞ اٌىزبة إٌّٙغٟ

 أؽىبَ لبْٔٛ اٌزٕف١ن

فبٌل ٌفزٗ ّبوو، عجبه ٕبثو، ػجل اٌىبظُ 

 988ٔفبهً، 

 

 أ٘لاف اٌّبكح

، رّخ فٟ رٌه ح١ٌٙىً حٌظٕظ١ّٟ ٌـٙخص حٌظٕف١ز 1981ٌغٕش  54طؼش٠ف حٌطخٌذ رخكىخَ لخْٔٛ حٌظٕف١ز سلُ  -اٌؼبِخ:

ٚحٌغٕذحص حٌظٕف١ز٠ش ٚحٔٛحع حٌظٕف١ز ٚحؿشحءحص حٌظٕف١ز حٌـزشٞ ٚهشلٗ ٚكـض ٚر١غ حالِٛحي حٌّٕمٌٛش ٚحٌؼمخس٠ش، ٚوزٌه 

ٚخخفش حخظقخفخص ِذ٠ش٠ش حٌظغـ١ً حٌؼمخسٞ  1971 ٌغٕش 42ؽشف ٚطٛم١ق حُ٘ حكىخَ لخْٔٛ حٌظغـ١ً حٌؼمخسٞ سلُ 

ٚحٔٛحع حٌغـالص ٚحٌخشحثو ٚكىّٙخ حٌمخٟٔٛٔ ٚوزٌه حالمزخسس ٚو١ف١ش حٌظغـ١ً فٟ حٌغـالص ٚحٔٛحع حٌظغـ١ً 

 ٚحالؿشحءحص حٌؾى١ٍش ٌٗ.

ٌطشق حٌمخ١ٔٛٔش طّى١ٓ حٌطخٌذ ِٓ حٌظؼشف ػٍٝ و١ف١ش حٌظٕف١ز ػٍٝ حٌّذ٠ٓ حٌّّظٕغ ػٓ طٕف١ز حٌظضحِٗ ٚر١خْ ح -اٌقبٕخ:

ٚحالؿشحءحص حٌخخفش رلـض حِٛحي حٌّذ٠ٓ حٌّٕمٌٛش ٚحٌؼمخس٠ش ٚحٌظؼشف ػٍٝ طغـ١ً حٌؼمخسحص رخعُ حٌؾخـ حٌّؼٕٛٞ 

ٚحٌطز١ؼٟ، ٚوزٌه طّى١ٓ حٌطخٌذ ِٓ حٌظؼشف ػٍٝ ح١ّ٘ش حٌظغـ١ً حٌؼمخسٞ ِٚخ ٟ٘ ؽشٚهش ِٚٛمٛػخطٗ ٌالعظفخدس ِٕٗ 

 حفٟ حٌل١خس حٌؼ١ٍّش. 

 اٌّفوكاد إٌظو٠خ

 طفخف١ً حٌّفشدحص حألعزٛع

 حألٚي 

 

 

 حٌؼخٟٔ 

 

 حٌؼخٌغ

 

 

 حٌشحرغ 

 

 حٌخخِظ 

 

ٔززس ػٓ ؿٙخص حٌظٕف١ز فٟ حٌؼشحق، ح١ٌٙىً حٌظٕظ١ّٟ ٌشثخعش دحثشس حٌظٕف١ز، ح١ٌٙىً 

 ْ حٌظٕف١ز ٚحالعظ حٌظٟ ٠مَٛ ػ١ٍٙخ.حٌظٕظ١ّٟ ٌّذ٠ش٠ش حٌظٕف١ز، ح٘ذحف لخٔٛ

 حٌغٕذحص حٌظٕف١ز٠ش، حالكىخَ، حٔٛحػٙخ، حالكىخَ حٌٍّضِش ٚحٌّمشسس ٚحٌىخؽفش.

حٌّلشسحص حٌظٕف١ز٠ش، حالٚسحق حٌظـخس٠ش ٚحٌغٕذحص حٌّؼزظش ٌلك ؽخقٟ ٚكك ػ١ٕٟ، 

س حٌىفخٌش حٌٛحلؼش حِخَ حٌّٕفز حٌؼذي، حٌمشحسحص ٚحالٚحِش حٌظٟ حػطخ٘خ حٌمخْٔٛ ٌّمش

 حٌظٕف١ز.

حٔٛحع حٌظٕف١ز، حٌظٕف١ز حٌشمخثٟ ِٚضح٠خٖ، حٌظٕف١ز حٌـزشٞ ٚكخالطٗ ٚحؿشحءحطٗ ٚهخٌذ 

 حٌظٕف١ز ٚؽشٚهٗ.

 ِزوشس حالخزخس رخٌظٕف١ز، ٚعخثً حٌظٕف١ز حٌـزشٞ، حٌمٛس حٌـزش٠ش ِٕٚغ حٌّذ٠ٓ ِٓ حٌغفش.

 كزظ حٌّذ٠ٓ ٚكخالطٗ، ٚحٌلخالص حٌظٟ ال ٠ـٛص ف١ٙخ كزظ حٌّذ٠ٓ.

 حٌظٕف١ز، طخخ١ش حٌظٕف١ز ٚكخالطٗ، حػخس طؤخ١ش حٌظٕف١ز.ٚلف 

 كـض حِٛحي حٌّذ٠ٓ ٚحكىخِٗ ٚحالِٛحي حٌظٟ ال ٠ـٛص كـض٘خ.
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 حٌغخدط

 حٌغخرغ

 حٌؼخِٓ

 حٌظخعغ 

 حٌؼخؽش 

 حٌلخدٞ ػؾش

 حٌؼخٟٔ ػؾش 

 حٌؼخٌغ ػؾش

 حٌشحرغ ػؾش 

 حٌخخِظ ػؾش

 حٌغخدط ػؾش 

 

 

 حٌغخرغ ػؾش

 

 حٌؼخِٓ ػؾش 

 

 حٌظخعغ ػؾش

 ٚحٌؼؾشْٚ 

 حٌلخدٞ ٚحٌؼؾشْٚ

 

 ٚحٌؼؾشْٚحٌؼخٟٔ 

 

 حٌؼخٌغ ٚحٌؼؾشْٚ 

 

 حٌشحرغ ٚحٌؼؾشْٚ

 

 

 

حٌخخِظ ٚحٌؼؾشْٚ حٌغخدط 

 ٚحٌؼؾشْٚ

 

حٌغخرغ ٚحٌؼؾشْٚ حٌؼخِٓ 

 ٚحٌؼؾشْٚ

 

 كـض حالِٛحي حٌّٕمٌٛش ٚحؿشحءحطٗ، حؿشحءحص ر١غ حالِٛحي حٌّٕمٌٛش.

 كـض ِخ ٌٍّذ٠ٓ ٌذٜ حٌغ١ش ٚكـض حٌشٚحطذ ٚحٌّخققخص.

 كـض حٌؼمخس ٚحؿشحءحطٗ.

 طٗ، ، حؿشحءحص ر١غ حالِٛحي حٌّش٘ٛٔٗ.ر١غ حٌؼمخس ٚحؿشحءح

 كق١ٍش حٌظٕف١ز ٚطٛص٠ؼٙخ ػٍٝ حٌذحث١ٕٓ، كمٛق حالِظ١خص ٌٍذحث١ٕٓ.

 ِغخثً ططز١م١ش فٟ طٛص٠غ كق١ٍش حٌظٕف١ز.

 حٌطؼٓ فٟ لشحسحص حٌّٕفز حٌؼذي ٚحٌظمخدَ ٚحٔٛحػٗ.

ِمذِش ػٓ حٌظغـ١ً حٌؼمخسٞ ٚططٛسٖ، ِذ٠ش حٌظغـ١ً حٌؼمخسٞ حٌؼخَ، سث١ظ حٌظغـ١ً 

 حٌؼمخسٞ، حٌغـً حٌؼمخسٞ ٚحٌؾخقٟ ٚحٌغٕذ ٚحالمزخسس حٌخخسهش.

 حٔظّش حٌظغـ١ً ٚحٔٛحػٗ.

 حخظقخؿ ِذ٠ش٠ش حٌظغـ١ً حٌؼمخسٞ ٚحٔٛحع حٌظقشفخص حٌؼمخس٠ش.

 حٔٛحع حٌؼمخسحص، ِؼٕٝ حٌظقشف حٌؼمخسٞ، حٌظغـ١ً فٟ دحثشس حٌظغـ١ً حٌؼمخسٞ.

 ذ٠ً ٚحٌظقل١ق.حٌغـالص ٚكىّٙخ حٌمخٟٔٛٔ، حٌظغـ١ً فٟ حٌغـالص ٚحٌظز

 حالمزخسس ٚكىّٙخ حٌمخٟٔٛٔ، حٔٛحع حٌخشحثو ٚكىّٙخ حٌمخٟٔٛٔ ٚحٔٛحع حٌظغـ١ً.

 حٌظلشٞ حٌظ١ّٙذٞ ٚحؿشحءحطٗ، ٚحٌظغـ١ً حٌّـذد ٚحؿشحءحطٗ، ٚحٌظؤ١٠ذ ٚحؿشحءحطٗ.

 حالؿشحءحص حٌؾى١ٍش ٌٍظغـ١ً، حالؿشحءحص حال١ٌٚش ٌٍظغـ١ً، طمذ٠ُ هٍذ حٌظغـ١ً.

حالمزخسس ٚحٌغـً ٚطذل١ك حٌّؼخٍِش ٚحٌّغظٕذحص حٌظٟ طؼظّذ حٌفلـ ٠ٚؾًّ، فلـ 

ػ١ٍٙخ ِٓ ٚوخٌش حٚ كـش ؽشػ١ش حٚ ٚف١ش حٚ لغخَ ؽشػٟ، فلـ حٌّٛحلغ حٌمخ١ٔٛٔش 

 ٚحٌىؾف ٚطقذ٠ك مش٠زش حٌذخً ٚدفغ حٌشعُ.

 حٌظغـ١ً ٠ٚؾًّ حٌظٛػ١ك ٚحٌظغـ١ً ٚطذل١ك حٌّؼخٍِش.

 فذحس حٌغٕذ ِٚلظ٠ٛخطٗ ٚكىّٗ.طؾى١ً ١٘جخص حٌظذل١ك حٌالِشوض٠ش ٚٚحؿزخطٙخ، ٚح

 حرطخي حٌظغـ١ً ٚهشلٗ ٚحػخس حالرطخي.

حؿشحءحص حٌظغـ١ً رخالعظٕخرش ٚحٌظغـ١ً رخالعظٕخد حٌٝ ٚوخٌش ٚحٌٝ كـش ؽشػ١ش حٚ لغخَ 

 ؽشػٟ حٚ ٚػ١مش فخدسس ِٓ خخسؽ حٌؼشحق.

 حٌظغـ١ً رخعُ حٌؾخـ حٌّؼٕٛٞ ػشرٟ حٚ حؿٕزٟ.

حٌؼذٚي ٚدٚحثش٘خ، ؽشٚه طؼ١١ٓ حٌىخطذ حٌؼذي  حٌظؾى١الص حالدحس٠ش ٌشثخعش دحثشس وظخد

 ٚحخظقخفخطٗ، طغـ١ً حٌّىخثٓ ٚحٔٛحع حخشٜ ِٓ حٌّؼخِالص.

حؿشحءحص حٌىخطذ حٌؼذي ػٍٝ حٌّؼخِالص حٌظٟ طمذَ ٌٗ حٚ طظطٍذ حعظلقخي ِٛحفمش  

ؿٙخص حخشٜ، حؿشحءحص حعظ١فخء حٌشعَٛ، كىُ حٌغٕذحص ٚحٌٛوخالص ِٓ حٌٕخك١ش 

 .حٌمخ١ٔٛٔش رؼذ طقذ٠مٙخ
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 حٌظخعغ ٚحٌؼؾشْٚ 

 

 

 حٌؼالػْٛ

 

 

 اٌّفوكاد اٌؼ١ٍّخ

 طفخف١ً حٌّفشدحص حألعزٛع

 حألٚي 

 حٌؼخٟٔ 

 حٌؼخٌغ

 

 حٌشحرغ ٚحٌخخِظ 

 

 حٌغخدط

 حٌغخرغ 

 حٌؼخِٓ

 حٌظخعغ 

 حٌؼخؽش 

 حٌلخدٞ ػؾش

 حٌؼخٟٔ ػؾش 

 حٌؼخٌغ ػؾش

 حٌشحرغ ػؾش 

 حٌخخِظ ػؾش

 

 حٌغخدط ػؾش 

 

 حٌغخرغ ػؾش

 

 حٌؼخِٓ ػؾش 

 

 حٌظخعغ ػؾش

 حٌؼؾشْٚ 

 

 سعُ ح١ٌٙىً حٌظٕظ١ّٟ ٌشثخعش دحثشس حٌظٕف١ز.

 حٌظٕف١ز٠ش.سعُ ح١ٌٙىً حٌظٕظ١ّٟ ٌّذ٠ش٠ش حٌظٕف١ز ٚحٌّـّؼخص 

 اؿشحءحص حعظالَ حالكىخَ ٚحٌّلشسحص حٌظٕف١ز٠ش ٚطذل١مٙخ ٚطغـ١ٍٙخ فٟ عـً حالعخط.

حؿشحءحص ِظخرؼش طٕف١ز حٌّشحعالص حٌّظؼٍمش رخٌّلشس حٌظٕف١زٞ ٚطؼز١ض حٌظغ٠ٛش ر١ٓ 

 حٌذحثٓ ٚحٌّذ٠ٓ ٚرطخلش حٌلىُ ٚحٌّلشس حٌظٕف١زٞ.

 اؿشحءحص حعظ١فخء حٌشعَٛ حٌظٕف١ز٠ش.

 ِلنش حٌظٕف١ز حٌشمخثٟ. اؿشحءحص طٕظ١ُ

 اؿشحءحص طٕظ١ُ ِلنش حٌظٕف١ز حٌـزشٞ.

 ِزوشس حالخزخس رخٌظٕف١ز.

 اؿشحءحص كـض حالِٛحي حٌّٕمٌٛش ٚر١ؼٙخ.

 اؿشحءحص كـض ِخ ٌٍّذ٠ٓ ٌذٜ حٌغ١ش.

 اؿشحءحص كـض حٌشٚحطذ ٚحٌّخققخص.

 اؿشحءحص طلق١ً د٠ْٛ حٌٕفمخص.

 ف١ز ٚطؤخ١شٖ.اؿشحءحص كـض حٌؼمخسحص ٚر١ؼٙخ، اؿشحءحص ٚلف حٌظٕ

 اؿشحءحص طٛص٠غ كق١ٍش حٌظٕف١ز ػٍٝ حٌذحث١ٕٓ.

 اؿشحءحص عمٛه حٌظٕف١ز ٚحٌّطخٌزش رخالِخٔخص.

 حٌظذس٠ذ ػٍٝ ٔظخَ حٌظغـ١ً حٌؼمخسٞ حٌّظزغ كخ١ٌخ.

 حٌظؼش٠ف رّقطٍلخص لخْٔٛ حٌظغـ١ً حٌؼمخسٞ.

 حٌظذس٠ذ ػٍٝ حػّخي دحثشس حٌظغـ١ً حٌؼمخسٞ.

 

 خسس ٚو١ف١ش فظلٙخ ٚكفظٙخ ٚكىّٙخ حٌمخٟٔٛٔ.حٌغـالص ٚكىّٙخ حٌمخٟٔٛٔ، حالمز

 حٌخشحثو ٚحٔٛحػٙخ ٚحؿشحءحص طق١ّّٙخ.

 حٌظذس٠ذ ػٍٝ  حٔٛحع حٌظغـ١ً، حٌظلشٞ حٌظ١ّٙذٞ ٚحٌظغـ١ً حٌّـذد ٚحٌظؤ١٠ذ.

حٌظذس٠ذ ػٍٝ اؿشحءحص حٌظغـ١ً فٟ حٌغـالص حٌخخفش رخٌلمٛق حٌؼ١ٕ١ش حالف١ٍش 

 ٚحٌظزؼ١ش ٚحٌغـالص حٌؾخق١ش.

 حٌؾى١ٍش ٌٍظغـ١ً ِٚشحكٍٙخ.حالؿشحءحص 
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 ٚحٌؼؾشْٚحٌلخدٞ 

 

 

 حٌؼخٟٔ ٚحٌؼؾشْٚ

 

 

 حٌؼخٌغ ٚحٌؼؾشْٚ 

 

 

 حٌشحرغ ٚحٌؼؾشْٚ

 

 حٌخخِظ ٚحٌؼؾشْٚ 

 

 حٌغخدط ٚحٌؼؾشْٚ

 

حٌغخرغ ٚحٌؼؾشْٚ حٌؼخِٓ 

 ٚحٌؼؾشْٚ

 حٌظخعغ ٚحٌؼؾشْٚ ٚحٌؼالػْٛ

 

 حٌظؼشف ػٍٝ حؿشحءحص طذل١ك حٌّؼخِالص ٚح١ّ٘ظٗ ٚحػخسٖ.

 حٌظذس٠ذ ػٍٝ اؿشحءحص حفذحس حٌغٕذ.

 حٌظذس٠ذ ػٍٝ هشق حرذحء حٌظغـ١ً.

حٌظذس٠ذ ػٍٝ اؿشحءحص حٌظغـ١ً رخالعظٕخرش ٚحٌظغـ١ً رخالعظٕخد حٌٝ ٚوخٌش ٚحٌٝ كـش 

 خخسؽ حٌؼشحق.ؽشػ١ش حٚ لغخَ ؽشػٟ حٚ ٚػ١مش فخدسس ِٓ 

 حٌظذس٠ذ ػٍٝ اؿشحءحص حٌظغـ١ً رخعُ حٌؾخـ حٌّؼٕٛٞ.

 حٌظذس٠ذ ػٍٝ اؿشحءحص حٌظغـ١ً رخعُ حٌؾخـ حالؿٕزٟ.

حٌظذس٠ذ ػٍٝ سعُ ح١ٌٙىً حٌظٕظ١ّٟ ٌشثخعش حٌىظخد حٌؼذٚي ٚدٚحثش٘خ، حٌظذس٠ذ ػٍٝ 

 اؿشحءحص طؼ١١ٓ حٌىخطذ حٌؼذي.

 حٌظذس٠ذ ػٍٝ اؿشحءحص طٕظ١ُ حٌّؼخٍِش.

 ػٍٝ اؿشحءحص حٌىخطذ حٌؼذي ػٍٝ حٌٛوخٌش.حٌظذس٠ذ 

 حٌظذس٠ذ ػٍٝ اؿشحءحص حٌىخطذ حٌؼذي ػٍٝ طغـ١ً حٌّىخثٓ.

 حٌظذس٠ذ ػٍٝ اؿشحءحص طقذ٠ك حٌذفخطش حٌظـخس٠ش.

حٌظذس٠ذ ػٍٝ اؿشحءحص حٌىخطذ حٌؼذي ػٍٝ حٌّؼخِالص حٌظٟ طمذَ ٌٗ حٚ طظطٍذ 

ذ١ٌش، ٚاؿشحءحص كمع حعظلقخي ِٛحفمش ؿٙخص حخشٜ، ٚاؿشحءحص حعظ١فخء حٌشعَٛ حٌؼ

 حالمخر١ش ٚحٌظغـ١ً فٟ حٌغـالص ٚكفع حالِخٔخص.

 

 اٌّفوكاد اٌزطج١م١خ

 طفخف١ً حٌّفشدحص حألعزٛع

 حألٚي 

 حٌؼخٟٔ 

 حٌؼخٌغ

 حٌشحرغ 

 حٌخخِظ 

 حٌغخدط

 حٌغخرغ 

 حٌؼخِٓ

 حٌظخعغ 

 حٌؼخؽش 

 حٌلخدٞ ػؾش

 حٌؼخٟٔ ػؾش 

 حٌؼخٌغ ػؾش

 حٌظٕظ١ُ حالدحسٞ ٌلٙخص حٌظٕف١ز فٟ حٌؼشحق.

 ص دٚحثش حٌظٕف١ز ٚحٌّـّؼخص حٌظٕف١ز٠ش.طؾى١ال

 1981ٌغٕش  54ِؼشفش حالعظ ٚحٌّزخدٞء ٌمخْٔٛ حٌظٕف١ز سلُ 

 و١ف١ش طذل١ك حالكىخَ ٚحٌّلشسحص حٌظٕف١ز٠ش. 

 و١ف١ش طؼز١ض حٌظغ٠ٛش ر١ٓ حٌذحثٓ ٚحٌّذ٠ٓ. 

 و١ف١ش اؿشحء حٌظٕف١ز حٌشمخثٟ.

 و١ف١ش اؿشحء حٌظٕف١ز حٌـزشٞ.

 حٌّٕمٌٛش ٚر١ؼٙخ.و١ف١ش كـض حالِٛحي 

 و١ف١ش كـض ِخ ٌٍّذ٠ٓ ٌذٜ حٌغ١ش.

 و١ف١ش كـض حٌشٚحطذ ٚحٌّخققخص.

 و١ف١ش طلق١ً د٠ْٛ حٌٕفمخص.

 و١ف١ش كـض حٌؼمخسحص ٚر١ؼٙخ، 

 و١ف١ش ٚلف حٌظٕف١ز ٚطؤخ١شٖ.
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 حٌشحرغ ػؾش 

 حٌخخِظ ػؾش

 حٌغخدط ػؾش 

 حٌغخرغ ػؾش

 

 حٌؼخِٓ ػؾش 

 حٌظخعغ ػؾش

 حٌؼؾشْٚ 

 حٌلخدٞ ٚحٌؼؾشْٚ

 

 حٌؼخٟٔ ٚحٌؼؾشْٚ

 

 حٌؼخٌغ ٚحٌؼؾشْٚ 

 

 

 

 حٌشحرغ ٚحٌؼؾشْٚ

 

 حٌخخِظ ٚحٌؼؾشْٚ 

 

 حٌغخدط ٚحٌؼؾشْٚ

 

 حٌغخرغ ٚحٌؼؾشْٚ 

 حٌؼخِٓ ٚحٌؼؾشْٚ

 

 حٌظخعغ ٚحٌؼؾشْٚ حٌؼالػْٛ

 

 و١ف١ش طٛص٠غ كق١ٍش حٌظٕف١ز ػٍٝ حٌذحث١ٕٓ.

 حٌظمخدَ حٌّغمو ٌٍظٕف١ز ٚكخالص عمٛه كك حٌّطخٌزش رخألِخٔخص.

 حٌظؼشف ػٍٝ و١ف١ش حعظخذحَ ِقطٍلخص لخْٔٛ حٌظغـ١ً حٌؼمخسٞ.

حٌظؼشف ػٍٝ حٌظقشفخص حٌظٟ طخظـ رٙخ دحثشس حٌظغـ١ً حٌؼمخسٞ، ِٚؼشفش حٔٛحع 

 حٌؼمخسحص.

 حٌظؼشف ػٍٝ حٌخشحثو ٚحٔٛحػٙخ ٚحؿشحءحص طق١ّّٙخ.

 حؿشحءحص وً ٔٛع ِٓ حٔٛحع حٌظغـ١ً، حٌظلشٞ حٌظ١ّٙذٞ ٚحٌظغـ١ً حٌّـذد ٚحٌظؤ١٠ذ.

 حٌظؼشف ػٍٝ و١ف١ش حٌظغـ١ً فٟ حٌغـالص حٌخخفش رخٌلمٛق حٌؼ١ٕ١ش حالف١ٍش.

حٌظؼشف ػٍٝ و١ف١ش حٌظغـ١ً فٟ حٌغـالص حٌخخفش رخٌلمٛق حٌظزؼ١ش  حٌظؼشف ػٍٝ 

 و١ف١ش حٌظغـ١ً فٟ حٌغـالص حٌؾخق١ش.

حالؿشحءحص حٌؾى١ٍش ٌٍظغـ١ً ِٚشحكٍٙخ ٚخطٛحطٙخ ٚطؾًّ طمذ٠ُ حالعظّخسس ٚهٍذ 

ػُ فلـ حٌّؼخٍِش ٚحٌىؾف ػٍٝ حٌؼمخس ػُ حٌظقذ٠ك ػٍٝ حٌّؼخٍِش ِٓ  حٌظغـ١ً ِٚٓ

 لزً حٌنش٠زش ٚؿٙخص حخشٜ ػُ حٌظغـ١ً فٟ حٌغـً.

 حٌظؼشف ػٍٝ و١ف١ش طذل١ك حٌّؼخِالص ٚطؾى١ً ١٘جخص حٌظذل١ك حٌالِشوض٠ش ٚٚحؿزخطٙخ.

حٌظؼشف ػٍٝ ح١ٌٙىً حٌظٕظ١ّٟ ٌشثخعش حٌىظخد حٌؼذٚي ٚدٚحثش٘خ، حٌظؼشف ػٍٝ 

 حص طؼ١١ٓ حٌىخطذ حٌؼذي.اؿشحء

 اؿشحءحص طٕظ١ُ حٌّؼخٍِش.

 اؿشحءحص حٌىخطذ حٌؼذي ػٍٝ طغـ١ً حٌّىخثٓ.

 اؿشحءحص طقذ٠ك حٌذفخطش حٌظـخس٠ش.

و١ف١ش ِّخسعش اؿشحءحص حٌىخطذ حٌؼذي ػٍٝ حٌّؼخِالص حٌظٟ طمذَ ٌٗ حٚ طظطٍذ 

 حعظلقخي ِٛحفمش ؿٙخص حخشٜ، 

 حٌمخ١ٔٛٔش رؼذ طقذ٠مٙخ.كىُ حٌغٕذحص ٚحٌٛوخالص ِٓ حٌٕخك١ش 

اؿشحءحص حعظ١فخء حٌشعَٛ حٌؼذ١ٌش، اؿشحءحص كمع حالمخر١ش ٚحٌظغـ١ً فٟ حٌغـالص 

 ٚكفع حالِخٔخص.

 اٌّٖبكه/
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 .1972، ِطزؼش حالسؽخد، رغذحد، 1د. ِقطفٝ ِـ١ذ، ؽشف لخْٔٛ حٌظغـ١ً حٌؼمخسٞ، ؽ -4

 .1979، ِطزؼش حٌّؼخسف، رغذحد، 1د. ِقطفٝ ِـ١ذ، ؽشف لخْٔٛ حٌظغـ١ً حٌؼمخسٞ، ؽ -5
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 Criminal Procedures إٔٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ اٍُ اٌّبكح

 اٌؼوث١خ ٌغخ اٌزله٠ٌ اٌضب١ٔخ إٌَخ اٌلها١ٍخ

 اٌّغّٛع اٌزطج١مٟ اٌؼٍّٟ إٌظوٞ األٍجٛػ١خ داٌَبػب

ٕ ٕ ٔ ٘ 

 99ٕٔك.اكَ ١٘ٚت، ك.ػجل اٌىبظُ فبهً،  إٔٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ اٌىزبة إٌّٙغٟ

 

 أ٘لاف اٌّبكح

طؼش٠ف حٌطخٌذ رخٌذػٜٛ حٌـضحث١ش ٚٚعخثً طلش٠ىٙخ ٚدٚس حػنخء حٌنزو حٌمنخثٟ ٚحالدػخء حٌؼخَ ٚدسحعش  -اٌؼبِخ:

 حالعخ١ٌذ حٌؼ١ٍّش فٟ حٌظلم١ك حٌـٕخثٟ.

طّى١ٓ حٌطخٌذ ِٓ حٌظؼشف ػٍٝ و١ف١ش طلش٠ه حٌذػٜٛ حٌـضحث١ش ٚحٌـٙخص حٌظٟ ٌٙخ كك طلش٠ىٙخ ٚدٚس  -اٌقبٕخ:

حالدػخء حٌؼخَ فٟ ِشحكً حٌذػٜٛ حٌّخظٍفش، ٚدسحعش حٌلىُ حٌمنخثٟ حٌـٕخثٟ ٚهشق حٌطؼٓ ف١ٗ ٚدسحعش حعخ١ٌذ حٌظلم١ك 

 حٌـٕخثٟ.

 اٌّفوكاد إٌظو٠خ

 طفخف١ً حٌّفشدحص حألعزٛع

 حألٚي 

 

 حٌؼخٟٔ 

 

 حٌؼخٌغ

 

 حٌشحرغ 

 

 حٌخخِظ 

 

 حٌغخدط

 

 حٌغخرغ

 ٚحٌؼخِٓ

 حٌظخعغ 

 

 حٌؼخؽش 

 

 حٌلخدٞ ػؾش

 

حٌظؼش٠ف رمخْٔٛ حفٛي حٌّلخوّخص حٌـضحث١ش ٚططٛسٖ حٌظخس٠خٟ فٟ حٌؼشحق، ١ِّضحص 

 حٌمخْٔٛ ٚػاللظٗ رخٌّشحفؼخص حٌّذ١ٔش.

ظالف ر١ٕٙخ ٚر١ٓ حٌظؼش٠ف رخٌذػٜٛ حٌـضحث١ش ٚحعخعٙخ ٚهز١ؼظٙخ ٚحٚؿٗ حٌؾزٗ حالخ

حٌذػٜٛ حٌّذ١ٔش، ٚعخثً طلش٠ىٙخ ٚحٌـٙخص حٌظٟ ٠لك ٌٙخ طلش٠ىٙخ، حٌـشحثُ حٌظٟ ال 

 ٠ـٛص طلش٠ىٙخ حال رؾىٜٛ حٌّـٕٟ ػ١ٍٗ حٚ ِٓ ٠ّؼٍٗ لخٔٛٔخ.

حٌمٛحػذ حٌٛحؿزش حالطزخع فٟ حٌؾىٜٛ حٌخخفش وظؼذد حٌّـٕٟ ػ١ٍُٙ حٚ طؼذد حٌّظ١ّٙٓ، 

 عمٛه حٌلك فٟ طمذ٠ُ حٌؾىٜٛ.

ْ حالدػخء حٌؼخَ ح٘ذحفٗ ٚططٛسٖ، حخظقخفخص حالدػخء حٌؼخَ ٚخقخثقٗ، دٚسٖ لخٔٛ

 فٟ ِشحكً حٌذػٜٛ حٌـضحث١ش.

ِشكٍش حٌظلشٞ ٚؿّغ حالدٌش، حٌظؼش٠ف رغٍطش حٌنزو حٌمنخثٟ ِٚٙخَ حٌغٍطش فٟ ٘زٖ 

 حٌّشكٍش.

حالخزخس ػٓ حٌـشحثُ، حالؽخخؿ حٌز٠ٓ ٠مِْٛٛ رٙزٖ حٌّّٙش، حؿشحءحص حٌظلم١ك فٟ 

 ش حٌّؾٙٛدس ٚغ١ش حٌّؾٙٛدس.حٌـش٠ّ

ِشكٍش حٌظلم١ك حالرظذحثٟ ٚح١ّ٘ظٙخ، حٌمٛحػذ حالعخع١ش فٟ حٌظلم١ك ٚحٌـٙخص حٌّخظقش 

 رٗ.

حؿشحءحص حٌظلم١ك حالرظذحثٟ، عّخع حٌؾٙٛد، حٌظفظ١ؼ ٚحعظـٛحد حٌّظُٙ، حٌظلم١ك ِغ 

 حالكذحع.

ظٟ ٠قذس٘خ حٌمشحسحص حٌظٟ ٠قذس٘خ لخمٟ حٌظلم١ك فٟ ِشكٍش حٌظلم١ك، حٌمشحسحص حٌ

 لخمٟ طلم١ك حالكذحع.

حٔٛحع حٌّلخوُ حٌـضحث١ش ٚحخظقخفخطٙخ ٚطؾى١ٍٙخ ٚحٌمشحسحص حٌقخدسس ػٕٙخ، ١ِّضحص 
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 حٌؼخٟٔ ػؾش 

 ٚحٌؼخٌغ ػؾش

 حٌشحرغ ػؾش 

 ٚحٌخخِظ ػؾش

 حٌغخدط ػؾش 

 حٌغخرغ ػؾش

 ٚحٌؼخِٓ ػؾش 

 حٌظخعغ ػؾش

 حٌؼؾشْٚ 

 ٚحٌلخدٞ ٚحٌؼؾشْٚ

 حٌؼخٟٔ ٚحٌؼؾشْٚ

 حٌؼخٌغ ٚحٌؼؾشْٚ 

 ٚحٌؼؾشْٚٚحٌشحرغ 

حٌخخِظ ٚحٌؼؾشْٚ حٌغخدط 

 ٚحٌؼؾشْٚ

ٚحٌغخرغ ٚحٌؼؾشْٚ حٌؼخِٓ 

 ٚحٌؼؾشْٚ حٌٝ 

 حٌؼالػْٛ

 

 حٌٕظخَ حٌمنخثٟ فٟ حٌؼشحق.

 حؿشحءحص حٌّلخوّش ٚلٛحػذ٘خ حٌؼخِش، ِلخوّش حالكذحع.

 هشق حٌطؼٓ فٟ حالكىخَ حٌـضحث١ش ح١ّ٘ظٙخ ٚحٔٛحػٙخ.

 ِفَٙٛ حٌظلم١ك ٚ٘ذفٗ.

 حٌّلمك ٚففخطٗ ِٚؼٍِٛخطٗ ٚؽخق١ظٗ. 

 

 حالدٌش حٌـٕخث١ش.

 فلـ ِغشف حٌـش٠ّش، حٌىؾف ػٍٝ ِلً حٌلخدع.

 

 حٌؾخ٘ذ ٚحٌؾٙخدس.

 حٌمٛحػذ حٌؼخِش فٟ عّخع حٌؾٙٛد.

 

 حعظـٛحد حٌّظُٙ، حػظشحفٗ ٚحٔىخسٖ.

 حػخس حٌـش٠ّش، حػخس حاللذحَ ٚهزؼخص حالفخرغ ٚحػخس حالعٍلش، ٚغ١ش٘خ.

فٟ حٌظلم١ك، ؿٙخص وؾف حٌىزد، حٌظل١ًٍ حٌؼمخسٞ، حٌظ٠ُٕٛ حٌٛعخثً حٌلذ٠ؼش 

 حٌّغٕخه١غٟ ٚأعخ١ٌزٗ، ٚغ١ش٘خ.

 

 

 اٌّفوكاد اٌؼ١ٍّخ

 طفخف١ً حٌّفشدحص حألعزٛع

 حألٚي 

 

 حٌؼخٟٔ 

 

 حٌؼخٌغ

 

 حٌشحرغ 

 

 حٌخخِظ 

 

 حٌغخدط

 

 حٌغخرغ

 حٌذػٜٛ حٌـضحث١ش ٚو١ف١ش طغـ١ً حٌؾىٜٛ.حالهالع ػٍٝ اؿشحءحص طلش٠ه 

حالهالع ػٍٝ اؿشحءحص طغـ١ً حٌؾىٜٛ ٚحٌظلم١ك حالرظذحثٟ ِٓ لزً حٌّلمك حٌؼذٌٟ، 

 ٚطٛم١ق حٌـشحثُ حٌظٟ ال ٠ـٛص طلش٠ىٙخ حال رؾىٜٛ حٌّـٕٟ ػ١ٍٗ حٚ ِٓ ٠ّؼٍٗ لخٔٛٔخ.

، 1979 ٌغٕش 159حٌظؼش٠ف رظؾى١الص حالدػخء حٌؼخَ فٟ حٌؼشحق رّٛؿذ حٌمخْٔٛ سلُ 

 حخظقخفخص حالدػخء حٌؼخَ ٚخقخثقٗ. 

حالهالع ػٍٝ عـالص لنخس حٌظلم١ك، ِؼً عـً حخزخس حٌّؼٍِٛخص ٚعـً حٌـشحثُ 

 ٚحٌـشحثُ حٌىزشٜ.

 حالهالع ػٍٝ عـً حٌّزشصحص حٌـش١ِش ٚؿذحٚي حٌّٛلٛف١ٓ.

حالهالع ػٍٝ حٌمشحسحص حٌظٟ ٠قذس٘خ لخمٟ حٌظلم١ك فٟ ِشكٍش حٌظلم١ك، حٌمشحسحص 

 قذس٘خ لخمٟ طلم١ك حالكذحع.حٌظٟ ٠

حالهالع ػٍٝ حٌغـالص حٌّّغٛوش ِٓ لزً ِلخوُ حٌظلم١ك ف١ّخ ٠ظؼٍك رخٌّظخرؼش ٚحٌغٍك 

 ٚحالكخٌش.

حالهالع ػٍٝ حؿشحءحص حٌظلم١ك حالرظذحثٟ، ٚو١ف١ش حالٔظمخي حي ٔلً حٌلخدع ٚوظخرش 
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 ٚحٌؼخِٓ

 حٌظخعغ 

 

 حٌؼخؽش 

 

 حٌلخدٞ ػؾش

 

 حٌؼخٟٔ ػؾش 

 ٚحٌؼخٌغ ػؾش

 حٌشحرغ ػؾش 

 ٚحٌخخِظ ػؾش

 حٌغخدط ػؾش 

 حٌغخرغ ػؾش

 ٚحٌؼخِٓ ػؾش 

 حٌظخعغ ػؾش

 حٌؼؾشْٚ 

 ٚحٌلخدٞ ٚحٌؼؾشْٚ

 حٌؼخٟٔ ٚحٌؼؾشْٚ

 حٌؼخٌغ ٚحٌؼؾشْٚ 

 ٚحٌشحرغ ٚحٌؼؾشْٚ

حٌخخِظ ٚحٌؼؾشْٚ حٌغخدط 

 ٚحٌؼؾشْٚ

ٚحٌغخرغ ٚحٌؼؾشْٚ حٌؼخِٓ 

 ٚحٌؼؾشْٚ حٌٝ

 حٌؼالػْٛ

 

١ش ِلنش حٌىؾف ٚسعُ ِخطو ٌٍـش٠ّش ٚطذ٠ٚٓ حفخدس حٌؾٙٛد ٚرٚٞ حٌؼاللش ٚو١ف

 حٔظذحد حٌخزشحء ٚحٌظفظ١ؼ.

حالهالع ػٍٝ اؿشحءحص ِلخوُ حٌـٕق ٚحؿشحءحص حٌّلخوّش فٟ حٌذػٜٛ حٌّٛؿضس ٚغ١ش 

حٌّٛؿضس، ٚحٌغـالص حٌّظٛفشس ٌذٜ ٘زٖ حٌّلخوُ وغـً حالعخط ٚحٌذػخٚٞ ح١ِٛ١ٌش 

 ٚحٌّزشصحص حٌـش١ِش.

خدسس حالهالع ػٍٝ ٚطؾى١الص حٌّلخوُ فٟ حٌؼشحق ٚحخظقخفخطٙخ ٚحٌمشحسحص حٌق

 ػٕٙخ.

حالهالع ػٍٝ اؿشحءحص ِلخوُ حٌـٕخ٠خص فٟ حٌّلخوّشٚو١ف١ش مزو حٌـٍغش ٚحدحسطٙخ 

 ٚحٌغـالص حٌّظٛفشس ٌذٜ ٘زٖ حٌّلخوُ. 

حالهالع ػٍٝ اؿشحءحص دٚحثش حالدػخء حٌؼخَ فٟ ِلخوُ حٌظلم١ك ٚحٌـٕق ٚهز١ؼش ػًّ 

 ٘زٖ حٌذٚحثش ٚعـالطٙخ. ٚلٛحػذ ِلخوّش حالكذحع.

ٌطؼٓ فٟ حالكىخَ حٌـضحث١ش ٚحالؿشحءحص حٌّظزؼش ِغ وً هش٠ك حٌظؼشف ػٍٝ هشق ح

 ِٕٙخ ٚحٌّذس حٌّخققش ٌٗ.

 حالهالع ػٍٝ و١ف١ش حٌفلـ حٌـٕخثٟ ٌّغشف حٌـش٠ّش.

 حالهالع ػٍٝ و١ف١ش حٌىؾف حٌـٕخثٟ ػٍٝ ِلً حٌلخدع.

 حالهالع ػٍٝ و١ف١ش حٌظفظ١ؼ ٚحٌظلشٞ.

 ٙٛد ٚحعظـٛحد حٌّظُٙ.حالهالع ػٍٝ و١ف١ش طفظ١ؼ حالِخوٓ ٚو١ف١ش عّخع حٌؾ

 حالهالع ػٍٝ و١ف١ش حػظشحف حٌّظُٙ ٚحٔىخسٖ.

حالهالع ػٍٝ و١ف١ش ِؼشفش آػخس حٌـش٠ّش، هزؼخص حالفخرغ. حالهالع ػٍٝ آػخس حاللذحَ 

 ٚحػخس حالعٍلش، ٚحٌزمغ حٌذ٠ِٛش ٚح٠ٌّٕٛش.

 حالهالع ػٍٝ ِؼشفش حٌلشٚق ٚحالخظٕخق ٚحالغظقخد.

حٌظلم١ك، ؿٙخص وؾف حٌىزد، حٌظل١ًٍ حٌؼمخسٞ،  حالهالع ػٍٝ حٌٛعخثً حٌلذ٠ؼش فٟ

 حٌظ٠ُٕٛ حٌّغٕخه١غٟ ٚأعخ١ٌزٗ، ٚغ١ش٘خ.

 

 

 اٌّفوكاد اٌزطج١م١خ

 طفخف١ً حٌّفشدحص حألعزٛع

 حألٚي 

 

 حٌؼخٟٔ 

 

 حٌؼخٌغ

 

 حٌذػٜٛ حٌـضحث١ش ٚو١ف١ش طغـ١ً حٌؾىٜٛ.حٌظذس٠ذ ػٍٝ اؿشحءحص طلش٠ه 

حٌظذس٠ذ ػٍٝ اؿشحءحص طغـ١ً حٌؾىٜٛ ٚحٌظلم١ك حالرظذحثٟ ِٓ لزً حٌّلمك حٌؼذٌٟ، 

 ٚطٛم١ق حٌـشحثُ حٌظٟ ال ٠ـٛص طلش٠ىٙخ حال رؾىٜٛ حٌّـٕٟ ػ١ٍٗ حٚ ِٓ ٠ّؼٍٗ لخٔٛٔخ.

، 1979 ٌغٕش 159حٌظؼش٠ف رظؾى١الص حالدػخء حٌؼخَ فٟ حٌؼشحق رّٛؿذ حٌمخْٔٛ سلُ 

 حخظقخفخص حالدػخء حٌؼخَ ٚخقخثقٗ. 

حٌظذس٠ذ ػٍٝ عـالص لنخس حٌظلم١ك، ِؼً عـً حخزخس حٌّؼٍِٛخص ٚعـً حٌـشحثُ 
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 حٌشحرغ 

 

 حٌخخِظ 

 

 حٌغخدط

 

 حٌغخرغ

 ٚحٌؼخِٓ

 حٌظخعغ 

 

 حٌؼخؽش 

 

 حٌلخدٞ ػؾش

 

 حٌؼخٟٔ ػؾش 

 ٚحٌؼخٌغ ػؾش

 حٌشحرغ ػؾش 

 ٚحٌخخِظ ػؾش

 حٌغخدط ػؾش 

 حٌغخرغ ػؾش

 ٚحٌؼخِٓ ػؾش 

 حٌظخعغ ػؾش

 حٌؼؾشْٚ 

 ٚحٌلخدٞ ٚحٌؼؾشْٚ

 حٌؼخٟٔ ٚحٌؼؾشْٚ

 حٌؼخٌغ ٚحٌؼؾشْٚ 

 ٚحٌشحرغ ٚحٌؼؾشْٚ

حٌخخِظ ٚحٌؼؾشْٚ حٌغخدط 

 ٚحٌؼؾشْٚ

ٚحٌغخرغ ٚحٌؼؾشْٚ حٌؼخِٓ 

 ٚحٌؼؾشْٚ حٌٝ حٌؼالػْٛ

 

 ٚحٌـشحثُ حٌىزشٜ.

 حٌظذس٠ذ ػٍٝ عـً حٌّزشصحص حٌـش١ِش ٚؿذحٚي حٌّٛلٛف١ٓ.

حٌظذس٠ذ ػٍٝ حٌمشحسحص حٌظٟ ٠قذس٘خ لخمٟ حٌظلم١ك فٟ ِشكٍش حٌظلم١ك، حٌمشحسحص 

 قذس٘خ لخمٟ طلم١ك حالكذحع.حٌظٟ ٠

حٌظذس٠ذ ػٍٝ حٌغـالص حٌّّغٛوش ِٓ لزً ِلخوُ حٌظلم١ك ف١ّخ ٠ظؼٍك رخٌّظخرؼش ٚحٌغٍك 

 ٚحالكخٌش.

حٌظذس٠ذ ػٍٝ حؿشحءحص حٌظلم١ك حالرظذحثٟ، ٚو١ف١ش حالٔظمخي حي ٔلً حٌلخدع ٚوظخرش 

١ش ِلنش حٌىؾف ٚسعُ ِخطو ٌٍـش٠ّش ٚطذ٠ٚٓ حفخدس حٌؾٙٛد ٚرٚٞ حٌؼاللش ٚو١ف

 حٔظذحد حٌخزشحء ٚحٌظفظ١ؼ.

حٌظذس٠ذ ػٍٝ اؿشحءحص ِلخوُ حٌـٕق ٚحؿشحءحص حٌّلخوّش فٟ حٌذػٜٛ حٌّٛؿضس ٚغ١ش 

حٌّٛؿضس، ٚحٌغـالص حٌّظٛفشس ٌذٜ ٘زٖ حٌّلخوُ وغـً حالعخط ٚحٌذػخٚٞ ح١ِٛ١ٌش 

 ٚحٌّزشصحص حٌـش١ِش.

خدسس حٌظذس٠ذ ػٍٝ ٚطؾى١الص حٌّلخوُ فٟ حٌؼشحق ٚحخظقخفخطٙخ ٚحٌمشحسحص حٌق

 ػٕٙخ.

حٌظذس٠ذ ػٍٝ اؿشحءحص ِلخوُ حٌـٕخ٠خص فٟ حٌّلخوّشٚو١ف١ش مزو حٌـٍغش ٚحدحسطٙخ 

 ٚحٌغـالص حٌّظٛفشس ٌذٜ ٘زٖ حٌّلخوُ. 

حٌظذس٠ذ ػٍٝ اؿشحءحص دٚحثش حالدػخء حٌؼخَ فٟ ِلخوُ حٌظلم١ك ٚحٌـٕق ٚهز١ؼش ػًّ 

 ٘زٖ حٌذٚحثش ٚعـالطٙخ. ٚلٛحػذ ِلخوّش حالكذحع.

ٌطؼٓ فٟ حالكىخَ حٌـضحث١ش ٚحالؿشحءحص حٌّظزؼش ِغ وً هش٠ك حٌظؼشف ػٍٝ هشق ح

 ِٕٙخ ٚحٌّذس حٌّخققش ٌٗ.

 حٌظذس٠ذ ػٍٝ و١ف١ش حٌفلـ حٌـٕخثٟ ٌّغشف حٌـش٠ّش.

 حٌظذس٠ذ ػٍٝ و١ف١ش حٌىؾف حٌـٕخثٟ ػٍٝ ِلً حٌلخدع.

 حٌظذس٠ذ ػٍٝ و١ف١ش حٌظفظ١ؼ ٚحٌظلشٞ.

 ٙٛد ٚحعظـٛحد حٌّظُٙ.حٌظذس٠ذ ػٍٝ و١ف١ش طفظ١ؼ حالِخوٓ ٚو١ف١ش عّخع حٌؾ

 حٌظذس٠ذ ػٍٝ و١ف١ش حػظشحف حٌّظُٙ ٚحٔىخسٖ.

حٌظذس٠ذ ػٍٝ و١ف١ش ِؼشفش آػخس حٌـش٠ّش، هزؼخص حالفخرغ. حٌظذس٠ذ ػٍٝ آػخس حاللذحَ 

 ٚحػخس حالعٍلش، ٚحٌزمغ حٌذ٠ِٛش ٚح٠ٌّٕٛش.

 حٌظذس٠ذ ػٍٝ ِؼشفش حٌلشٚق ٚحالخظٕخق ٚحالغظقخد.

حٌظلم١ك، ؿٙخص وؾف حٌىزد، حٌظل١ًٍ حٌؼمخسٞ،  حٌظذس٠ذ ػٍٝ حٌٛعخثً حٌلذ٠ؼش فٟ

 حٌظ٠ُٕٛ حٌّغٕخه١غٟ ٚأعخ١ٌزٗ، ٚغ١ش٘خ.

 

 

 اٌّٖبكه/

 .1981، رغذحد، 2ٚؽ 1ػزذ حال١ِش حٌؼى١ٍٟ، د.ع١ٍُ كشرش، حفٛي حٌّلخوّخص حٌـضحث١ش، ؽ -1
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 .1993، حٌمخ٘شس، 2ٚؽ 1د. سإٚف ػز١ذ، ِزخدٞء حالؿشحءحص حٌـٕخث١ش، ؽ -2

 .1999ؽشف فخْٔٛ حالؿشحءحص حٌـٕخث١ش، حٌمخ٘شس،  د. ِلّٛد ِلّٛد ِقطفٝ، -3

 

 Civil Procedures اٌّوافؼبد اٌّل١ٔخ اٍُ اٌّبكح

 اٌؼوث١خ ٌغخ اٌزله٠ٌ اٌضب١ٔخ إٌَخ اٌلها١ٍخ

 اٌّغّٛع اٌزطج١مٟ اٌؼٍّٟ إٌظوٞ األٍجٛػ١خ داٌَبػب

ٕ ٕ ٔ ٘ 

 ١٘ٚٔ99ٕت، ك.ػجل اٌىبظُ فبهً، ك.اكَ  اٌّوافؼبد ٚإٔٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ اٌىزبة إٌّٙغٟ

 

 أ٘لاف اٌّبكح

طؼش٠ف حٌطخٌذ رى١ف١ش حلخِش حٌذػٜٛ حٌّذ١ٔش ٚفمخ ٌطز١ؼش حٌلك حٌّطخٌذ رٗ، ٚو١ف١ش حٌفقً فٟ حٌذػٜٛ  -اٌؼبِخ:

 ٚحؿشحءحص حالػزخص ٚدٚس حٌمخمٟ ف١ٙخ ٚهشق حٌطؼٓ فٟ حالكىخَ حٌّذ١ٔش.

طّى١ٓ حٌطخٌذ ِٓ حٌظؼشف ػٍٝ و١ف١ش حلخِش حٌذػٜٛ حٌّذ١ٔش ٚحهشحفٙخ ٚؽشٚهٙخ ٚو١ف١ش حؿشحء حٌظز١ٍغخص  -اٌقبٕخ:

 حٌمنخث١ش ٚؽشٚه حالكىخَ ٚو١ف١ش طٕف١ز٘خ ٚحٌطؼٓ ف١ٙخ ٚحؿشحءحص حالػزخص ٚحدٌظٗ.

 اٌّفوكاد إٌظو٠خ

 طفخف١ً حٌّفشدحص حألعزٛع

 حألٚي ٚحٌؼخٟٔ 

 حٌؼخٌغ ٚحٌشحرغ 

 ٚحٌغخدطحٌخخِظ 

 

 حٌغخرغ ٚحٌؼخِٓ

 حٌظخعغ ٚحٌؼخؽش 

 

 حٌلخدٞ ػؾش

 ٚحٌؼخٟٔ ػؾش 

 حٌؼخٌغ ػؾش

 ٚحٌشحرغ ػؾش 

 ٚحٌخخِظ ػؾش

 ٚحٌغخدط ػؾش 

 حٌغخرغ ػؾش

 حٌؼخِٓ ػؾش 

 حٌظخعغ ػؾش

 حٌؼؾشْٚ 

 حٌلخدٞ ٚحٌؼؾشْٚ

 حٌظؼش٠ف رمخْٔٛ حٌّشحفؼخص حٌّذ١ٔش ٚططٛسٖ حٌظخس٠خٟ فٟ حٌؼشحق.

 حٔٛحع حٌّلخوُ حٌّذ١ٔش ٚحخظقخفخطٙخ.

 حٌذػٜٛ حٌّذ١ٔش، طؼش٠فٙخ ٚؽشٚهخ ٚحؿشحءحص سفؼٙخ ٚطمذ٠ش ل١ّظٙخ.

 حٔٛحع حٌذػخٚٞ.

 حٌظز١ٍغخص حٌمنخث١ش.

 حٌّلخوّش، لٛحػذ٘خ ٚحدحرٙخ، حٌلنٛس ٚحٌغ١خد، حٌٛوخٌش رخٌخقِٛش. حؿشحءحص

 حٌطٍزخص حٌؼخسمش ٚحٌّىٍّش ٚحٌذػٜٛ حٌلخدػش ٚحدخخي حٌؾخـ حٌؼخٌغ فٟ حٌذػٜٛ.

 114حؿشحءحص حفذحس حالكىخَ، حٌّقخس٠ف حٌمنخث١ش، لخْٔٛ حٌشعَٛ حٌؼذ١ٌش سلُ 

رؾىً ػخَ، حٌّؼٛٔش  ، حٌّزخدٞء حالعخع١ش ٌٍمخْٔٛ، سعَٛ حٌّلخوُ 1981ٌغٕش 

 حٌمنخث١ش ِٚفِٙٛٙخ ٚحٔٛحػٙخ.

 

 هشق حٌطؼٓ فٟ حالكىخَ حٌّذ١ٔش، ح١ّ٘ظٙخ ٚحٔٛحػٙخ.

 حالػظشحك ػٍٝ حٌلىُ حٌغ١خرٟ.

 حالعظجٕخف.

 حٌظ١١ّض.

 طقل١ق حٌمشحس حٌظ١ّضٞ.

 حػظشحك حٌغ١ش ٚحػخدس حٌّلخوّش.

 مٟ ف١ٗ.ِفَٙٛ لخْٔٛ حالػزخص ٚح٘ذحفٗ ٚحعغٗ، حالػزخص حٌمنخثٟ ٚدٚس حٌمخ
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 حٌؼخٟٔ ٚحٌؼؾشْٚ

 حٌؼخٌغ ٚحٌؼؾشْٚ 

 ٚحٌشحرغ ٚحٌؼؾشْٚ

حٌخخِظ ٚحٌؼؾشْٚ حٌغخدط 

 ٚحٌؼؾشْٚ

حٌغخرغ ٚحٌؼؾشْٚ حٌؼخِٓ 

 ٚحٌؼؾشْٚ

 حٌظخعغ ٚحٌؼؾشْٚ 

 حٌؼالػْٛ

 ؽشٚه حٌٛحلؼش ِلً حالػزخص.

 حؿشحءحص حالػزخص.

 حدٌش حالػزخص، حالدٌش حٌىظخر١ش.

 حاللشحس ٚحالعظـٛحد.

 حٌؾٙخدس ٚح١ّ١ٌٓ ٚحٌّؼخ٠ٕش ٚحٌخزشس.

 حٌمشحثٓ ٚكـ١ش حألكىخَ.

 

 اٌّفوكاد اٌؼ١ٍّخ

 طفخف١ً حٌّفشدحص حألعزٛع

 حألٚي ٚحٌؼخٟٔ 

 حٌؼخٌغ ٚحٌشحرغ 

 ٚحٌخخِظ ٚحٌغخدط

 حٌغخرغ ٚحٌؼخِٓ

 حٌظخعغ ٚحٌؼخؽش 

 حٌلخدٞ ػؾش 

 ٚحٌؼخٟٔ ػؾش 

 حٌؼخٌغ ػؾش

 ٚحٌشحرغ ػؾش 

 حٌخخِظ ػؾش

 ٚحٌغخدط ػؾش 

 حٌغخرغ ػؾش

 ٚحٌؼخِٓ ػؾش 

 حٌظخعغ ػؾش

 حٌؼؾشْٚ 

 ٚحٌلخدٞ ٚحٌؼؾشْٚ

 ٚحٌؼخٟٔ ٚحٌؼؾشْٚ

 ٚحٌؼخٌغ ٚحٌؼؾشْٚ 

 ٚحٌشحرغ ٚحٌؼؾشْٚ

حٌخخِظ ٚحٌؼؾشْٚ ٚحٌغخدط 

 ٚحٌؼؾشْٚ

ٚحٌؼؾشْٚ ٚحٌؼخِٓ  حٌغخرغ

 ٚحٌؼؾشْٚ

 حٌظؼشف ػٍٝ حٔٛحع حٌّلخوُ حٌّذ١ٔش ٚحخظقخفخطٙخ.

 اؿشحءحص حلخِش حٌذػٜٛ حٌّذ١ٔش ٚؽشٚهٙخ ٚطٕظ١ُ ػش٠نش حٌذػٜٛ.

 حالهالع ػٍٝ و١ف١ش اؿشحء حٌظز١ٍغخص حٌمنخث١ش.

 حالهالع ػٍٝ اؿشحءحص حٌّلخوّش، لٛحػذ٘خ ٚحدحرٙخ.

 فٟ لٍُ حٌّلىّش ٚٚحؿزخطٗ ٚحعٍٛد ػٍّٗ. حٌظذس٠ذ

 

 اؿشحءحص و١ف١ش حعظلقخي حٌشعَٛ.

 

 حٌظؼش٠ف رى١ف١ش حالكظفخظ رخالِخٔخص.

 

 اؿشحءحص و١ف١ش حٌطؼٓ رخالكىخَ.

 

 و١ف١ش طٕظ١ُ ػش٠نش حٌطؼٓ.

 ططز١مخص ػٍٝ لٛحػذ حٌطؼٓ رخالكىخَ فٟ حٌمخْٔٛ حٌؼشحلٟ.

 

 

 

 

 ٜ.حٌظؼشف ػٍٝ عٍطش حٌمخمٟ فٟ طٛؿ١ٗ حٌذػٛ

 

 حٌظؼشف ػٍٝ حؿشحءحص حالػزخص.

 

 حٌظؼشف ػٍٝ حدٌش حالػزخص.
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 حٌظخعغ ٚحٌؼؾشْٚ 

 ٚحٌؼالػْٛ

 

 

 اٌّفوكاد اٌزطج١م١خ

 طفخف١ً حٌّفشدحص حألعزٛع

 حألٚي ٚحٌؼخٟٔ 

 حٌؼخٌغ ٚحٌشحرغ 

 ٚحٌخخِظ ٚحٌغخدط

 حٌغخرغ ٚحٌؼخِٓ

 حٌظخعغ ٚحٌؼخؽش 

 حٌلخدٞ ػؾش 

 ٚحٌؼخٟٔ ػؾش 

 حٌؼخٌغ ػؾش

 ٚحٌشحرغ ػؾش 

 حٌخخِظ ػؾش

 ٚحٌغخدط ػؾش 

 حٌغخرغ ػؾش

 ٚحٌؼخِٓ ػؾش 

 حٌظخعغ ػؾش

 حٌؼؾشْٚ 

 ٚحٌلخدٞ ٚحٌؼؾشْٚ

 ٚحٌؼخٟٔ ٚحٌؼؾشْٚ

 ٚحٌؼخٌغ ٚحٌؼؾشْٚ 

 ٚحٌشحرغ ٚحٌؼؾشْٚ

حٌخخِظ ٚحٌؼؾشْٚ ٚحٌغخدط 

 ٚحٌؼؾشْٚ

حٌغخرغ ٚحٌؼؾشْٚ ٚحٌؼخِٓ 

 ٚحٌؼؾشْٚ

 حٌظخعغ ٚحٌؼؾشْٚ 

 ٚحٌؼالػْٛ

 حالهالع ػٍٝ حٔٛحع حٌّلخوُ حٌّذ١ٔش ٚحخظقخفخطٙخ.

 حالهالع ػٍٝ اؿشحءحص حلخِش حٌذػٜٛ حٌّذ١ٔش ٚؽشٚهٙخ ٚطٕظ١ُ ػش٠نش حٌذػٜٛ. 

 حٌظذس٠ذ ػٍٝ و١ف١ش اؿشحء حٌظز١ٍغخص حٌمنخث١ش.

 حٌظذس٠ذ ػٍٝ اؿشحءحص حٌّلخوّش، لٛحػذ٘خ ٚحدحرٙخ.

 حٌظذس٠ذ فٟ لٍُ حٌّلىّش ٚٚحؿزخطٗ ٚحعٍٛد ػٍّٗ.

 

 حٌظذس٠ذ ػٍٝ و١ف١ش حعظلقخي حٌشعَٛ.

 

 و١ف١ش حالكظفخظ رخالِخٔخص.حٌظذس٠ذ ػٍٝ 

 

 حٌظذس٠ذ ػٍٝ و١ف١ش حٌطؼٓ رخالكىخَ.

 

 و١ف١ش طٕظ١ُ ػش٠نش حٌطؼٓ.

 ططز١مخص ػٍٝ لٛحػذ حٌطؼٓ رخالكىخَ فٟ حٌمخْٔٛ حٌؼشحلٟ.

 

 

 

 

 حٌظؼشف ػٍٝ عٍطش حٌمخمٟ فٟ طٛؿ١ٗ حٌذػٜٛ.

 

 حٌظذس٠ذ ػٍٝ حؿشحءحص حالػزخص.

 

 حٌظذس٠ذ ػٍٝ حدٌش حالػزخص.

 

 

 اٌّٖبكه/

 .1991، رغذحد، 1969ٌغٕش  83حٌشكّٓ ػالَ، ؽشف لخْٔٛ حٌّشحفؼخص حٌّذ١ٔش سلُ  ػزذ -1

 .1988، رغذحد، 1969ٌغٕش  83فخدق ك١ذس، ؽشف لخْٔٛ حٌّشحفؼخص حٌّذ١ٔش سلُ  -2

 .2115، رغذحد، 1969ٌغٕش  83د. ِذكض حٌّلّٛد، ؽشف لخْٔٛ حٌّشحفؼخص حٌّذ١ٔش سلُ  -3
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 Administrative Law اٌمبْٔٛ اإلكاهٞ اٍُ اٌّبكح

 اٌؼوث١خ ٌغخ اٌزله٠ٌ اٌضب١ٔخ إٌَخ اٌلها١ٍخ

 اٌّغّٛع اٌزطج١مٟ اٌؼٍّٟ إٌظوٞ األٍجٛػ١خ داٌَبػب

1 2 - 3 

  ال ٠ٛعل اٌىزبة إٌّٙغٟ

 

 أ٘لاف اٌّبكح

طؼش٠ف حٌطخٌذ رّزخدٞء ٚحكىخَ حٌمخْٔٛ حالدحسٞ ٚدٚسٖ فٟ طٕظ١ُ حالدحسسحٌؼخِش ٚٚعخثٍٙخ فٟ حٌٕٙٛك  -اٌؼبِخ:

رّّٙخِٙخ ٚرخخفش حكىخَ حٌٛظ١فش حٌؼخِش ٚحػّخي حالدحسس حٌؼخِش حٌّظّؼٍش فٟ حٌمشحسحص ٚحٌؼمٛد حالدحس٠ش ٚحٌشلخرش ػٍٝ 

 طٍه حالػّخي..

ٛحرو حٌمخ١ٔٛٔش ٌالدحسس حٌؼخِش ٚٚعخثٍٙخ فٟ حدحسس حػّخٌٙخ ٚػٍٝ حالخـ طّى١ٓ حٌطخٌذ ِٓ حٌظؼشف ػٍٝ حٌن -اٌقبٕخ:

 حكىخَ حٌٛظ١فش حٌؼخِش ٚطلذ٠ذ ِذٜ ِؾشٚػ١ش حػّخٌٙخ ٚحٌشلخرش ػٍٝ طٍه حالػّخي .

 اٌّفوكاد إٌظو٠خ

 طفخف١ً حٌّفشدحص حألعزٛع

 حألٚي ٚحٌؼخٟٔ 

 حٌؼخٌغ

 حٌشحرغ  

 حٌخخِظ 

 حٌغخدط

 حٌغخرغ 

 

 حٌؼخِٓ

 حٌظخعغ ٚحٌؼخؽش 

 

 

 حٌلخدٞ ػؾش

 ٚحٌؼخٟٔ ػؾش 

 حٌؼخٌغ ػؾش

 

 حٌشحرغ ػؾش 

 ٚحٌخخِظ ػؾش

 

 حٌغخدط ػؾش 

 ٚحٌغخرغ ػؾش

 حٌظؼش٠ف رخٌمخْٔٛ حالدحسٞ ٚٔؾؤطٗ ٚططٛسس ٚخقخثقش ِٚقخدسٖ.

 حعخط حٌمخْٔٛ حالدحسٞ ٚٔطخق ططز١مٗ.

 ػاللش حٌمخْٔٛ حالدحسٞ رخالدحسس حٌؼخِش ٚرفشٚع حٌمخْٔٛ حالخشٜ.

 طٕظ١ُ حالدحسس حٌؼخِش، حٌؾخق١ش حٌّؼٕٛٞ، حٌّشوض٠ش ٚحٌالِشوض٠ش.

 فٛس حٌّشوض٠ش ٚطمذ٠ش٘خ.

 حٌالِشوض٠ش حالدحس٠ش حالل١ّ١ٍش، ِمِٛخطٙخ، حٌالِشوض٠ش حالدحس٠ش حٌّشفم١ش.

 حٌظٕظ١ُ حالدحسٞ فٟ حٌؼشحق، حالدحسس حٌّشوض٠ش ٚحٌالِشوض٠ش.

حٌٕؾخه حالدحسٞ )حٌنزو حالدحسٞ( حٌز١ٌٛظ حالدحسٞ، طؼش٠فٗ ٚحغشحمٗ ٚحعخ١ٌزٗ 

 حالعظؼٕخث١ش.١٘ٚجخطٗ. حٌنزو حالدحسٞ فٟ حٌظشٚف 

 ٔظش٠ش حٌّشفك حٌؼخَ ٚطؼش٠فٗ ٚطلذ٠ذ ػٕخفشٖ ٚحٔٛحػٗ ٚحٔؾخثٗ.

 

حٌّزخدٞء حٌظٟ طلىُ ع١ش حٌّشفك حٌؼخِٓ هشق حدحسس حٌّشفك حٌؼخَ، ٚعخثً حالدحسس 

 حٌؼخِش.

حٌٛظ١فش حٌؼخِش، ِفِٙٛٙخ ٚطؼش٠ف حٌّٛظف حٌؼخَ ٚحٌؼٕخفش ح١ٌّّضس ٌٗ ٚػاللظٗ 

 حٌظؼ١١ٓ ٚحٌظؼز١ض، كمٛق حٌّٛظف حٌؼخَ ِٚضح٠خٖ. رخٌذٌٚش، طٌٟٛ حٌٛظ١فش حٌؼخِش،

 حٌشحطذ ٚحٌّخققخص ٚحٌؼالٚحص ٚحٌظشف١غ ٚحٌظشل١ش ٚحالؿخصحص.

 

حٌشحطذ حٌظمخػذٞ ٚحِظ١خصحص حخشٜ، مّخٔخص حٌّٛظف١ٓ ٚحٌٕظخَ حالٔنزخهٟ ٚٚحؿزخص 

 حٌّٛظف.

 ف١ٙخ. حٌـش٠ّش حٌظؤد٠ز١ش ٚحٌـش٠ّش حٌـٕخث١ش، ػمٛرش حٌّٛظف ٚحؿشحءحص فشمٙخ ٚحٌطؼٓ
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 حٌؼخِٓ ػؾش 

 

 حٌظخعغ ػؾش

 ٚحٌؼؾشْٚ 

 حٌلخدٞ ٚحٌؼؾشْٚ

 ٚحٌؼخٟٔ ٚحٌؼؾشْٚ

 

 حٌؼخٌغ ٚحٌؼؾشْٚ 

 حٌشحرغ ٚحٌؼؾشْٚ

ٚحٌخخِظ ٚحٌؼؾشْٚ حٌغخدط 

 ٚحٌؼؾشْٚ

ؼخِٓ ٚحٌغخرغ ٚحٌؼؾشْٚ حٌ

 ٚحٌؼؾشْٚ

 

 حٌظخعغ ٚحٌؼؾشْٚ 

 ٚحٌؼالػْٛ

حٔمنخء حٌشحرطش حٌٛظ١ف١ش، حالعظمخٌش، حالعظغٕخء ػٓ حٌّٛظف فٟ فظشس حٌظـشرش، 

حالعظغٕخء ػٓ حٌّٛظف غ١ش حٌىفٛء، حلقخء حٌّٛظف ٚحالكخٌش ػٍٝ حٌظمخػذ، حٌفقً 

 ٚحٌؼضي.

 حالِٛحي حٌؼخِش ِٚؼ١خس٘خ ٚحعظؼّخٌٙخ ٚكّخ٠ظٙخ.

 ٗ ٚحٔٛحػٗ ٚطٕف١زٖ ٚحٔظٙخثٗ.حػّخي حالدحسس حٌؼخِش، حٌمشحس حالدحسٞ طؼش٠فٗ ٚحسوخٔ

 حٌؼمذ حالدحسٞ ٚطلذ٠ذٖ ٚحٔٛحػٗ ٚهشق حرشحِٗ ٚطٕف١زٖ ٚحٔظٙخثٗ.

 

حٌشلخرٗ ػٍٝ حػّخي حالدحسس ٚحٔٛحػٙخ، حٌشلخرش حالدحس٠ش ٚحٌمنخث١ش ٚغ١ش٘خ، حٌشلخرش 

 ػٍٝ حػّخي حالدحسس فٟ حٌؼشحق.

طٗ ٚحٌطؼٓ فٟ ططٛس حٌمنخء حالدحسٞ فٟ حٌؼشحق، ِـٍظ حالٔنزخه حٌؼخَ ٚحخظقخفخ

لشحسحطٗ، ِلىّش حٌمنخء حالدحسٞ، حٌطؼٓ حِخَ حٌّلىّش ٚحعزخرٗ ٚحؿشحءحطٗ ٚحٌطؼٓ 

 فٟ حكىخَ حٌّلىّش.

 

 اٌّفوكاد اٌؼ١ٍّخ

 طفخف١ً حٌّفشدحص حألعزٛع

 حألٚي ٚحٌؼخٟٔ 

 حٌؼخٌغ

 حٌشحرغ  

 حٌخخِظ 

 حٌغخدط

 ٚحٌغخرغ 

 حٌؼخِٓ

 حٌظخعغ ٚحٌؼخؽش 

 

 حٌلخدٞ ػؾش

 ٚحٌؼخٟٔ ػؾش 

 حٌؼخٌغ ػؾش

 

 حٌشحرغ ػؾش 

 ٚحٌخخِظ ػؾش

 حٌغخدط ػؾش 

 حٌظؼش٠ف رخٌمخْٔٛ حالدحسٞ ٚخقخثقش ِٚقخدسٖ.

 حعخط حٌمخْٔٛ حالدحسٞ ٚٔطخق ططز١مٗ.

 ػاللش حٌمخْٔٛ حالدحسٞ رخالدحسس حٌؼخِش ٚرفشٚع حٌمخْٔٛ حالخشٜ.

 طٕظ١ُ حالدحسس حٌؼخِش، حٌؾخق١ش حٌّؼٕٛٞ، حٌّشوض٠ش ٚحٌالِشوض٠ش.

 حٌالِشوض٠ش حالدحس٠ش حٌّشفم١ش.فٛس حٌّشوض٠ش ٚحٌالِشوض٠ش حالدحس٠ش حالل١ّ١ٍش، 

 حٌظٕظ١ُ حالدحسٞ فٟ حٌؼشحق، ١٘جخص حالدحسس حٌّشوض٠ش ٚحٌالِشوض٠ش.

حٌنزو حالدحسٞ، طؼش٠فٗ ٚحغشحمٗ ٚحعخ١ٌزٗ ١٘ٚجخطٗ. حٌنزو حالدحسٞ فٟ حٌظشٚف 

 حالعظؼٕخث١ش.

 حٌّشفك حٌؼخَ ٚطؼش٠فٗ ٚػٕخفشٖ ٚحٔٛحػٗ ٚحٔؾخثٗ.

 

ٌؼخَ، هشق حدحسس حٌّشفك حٌؼخَ، ٚعخثً حالدحسس حٌّزخدٞء حٌظٟ طلىُ ع١ش حٌّشفك ح

 حٌؼخِش.

 حٌّٛظف حٌؼخَ ٚاؿشحءحص حٌظؼ١١ٓ ٚحٌظؼز١ض ٚحٌّزخؽشس ٚحفذحس حالٚحِش حالدحس٠ش رزٌه، 

حكظغخد حٌشحطذ ٚحٌّخققخص ٚحٌؼالٚحص ٚحٌظشف١غ ٚحٌظشل١ش ٚحفذحس حالٚحِش 

 حالدحس٠ش رزٌه. 
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 ٚحٌغخرغ ػؾش

 

 حٌؼخِٓ ػؾش 

 حٌظخعغ ػؾش

 ٚحٌؼؾشْٚ 

 

 حٌلخدٞ ٚحٌؼؾشْٚ

 حٌؼخٟٔ ٚحٌؼؾشْٚ

 ٚحٌؼخٌغ ٚحٌؼؾشْٚ 

 

 

 حٌشحرغ ٚحٌؼؾشْٚ

 حٌخخِظ ٚحٌؼؾشْٚ 

 

 حٌغخدط ٚحٌؼؾشْٚ

 ٚحٌغخرغ ٚحٌؼؾشْٚ 

 

 حٌؼخِٓ ٚحٌؼؾشْٚ

 

 حٌظخعغ ٚحٌؼؾشْٚ 

 حٌؼالػْٛ

 ٚحِش حالدحس٠ش رزٌه.اؿشحءحص ِٕق حإلؿخصحص ٚحكظغخرٙخ ٚحفذحس حال

ٚحؿزخص حٌّٛظف حٌؼخَ، حٌـش٠ّش حٌظخد٠ز١شْ حؿشحءحص فشك حٌؼمٛرش حالٔنزخه١ش 

 ٚافذحس حالٚحِش حالدحس٠ش رزٌه، حؿشحءحص حٌطؼٓ فٟ حٌؼمٛرش ٚحرطخٌٙخ.

 حٔمنخء حٌشحرطش حٌٛظ١ف١ش، حالعظمخٌش ٚحؿشحءحطٙخ.

ؿ١ٗ حالٔزحسحص، حؿشحءحص ٚافذحس حالٚحِش حالدحس٠ش رمزٛي حالعظمخٌش حٚ سفنٙخ ٚطٛ

حالعظغٕخء ػٓ حٌّٛظف، حكظغخد حٌلمٛق حٌظمخػذ٠ش ٌٗ، حؿشحءحص حالكخٌش ػٍٝ حٌظمخػذ، 

 حؿشحءحص حٌفقً ٚحٌؼضي.

 حالِٛحي حٌؼخِش ِٚؼ١خس٘خ ٚحعظؼّخٌٙخ ٚكّخ٠ظٙخ.

 حٌمشحس حالدحسٞ طؼش٠فٗ ٚحسوخٔٗ ٚحٔٛحػٗ ٚطٕف١زٖ ٚحٔظٙخثٗ. ططز١مخص ػٍٝ رٌه.

 طلذ٠ذٖ ٚحٔٛحػٗ ٚهشق حرشحِٗ ٚطٕف١زٖ ٚحٔظٙخثٗ، ططز١مخص ػٍٝ رٌه.حٌؼمذ حالدحسٞ ٚ

 

حٌشلخرٗ ػٍٝ حػّخي حالدحسس ٚحٔٛحػٙخ، حٌشلخرش حالدحس٠ش ٚحٌمنخث١ش ٚغ١ش٘خ، حٌشلخرش 

 ػٍٝ حػّخي حالدحسس فٟ حٌؼشحق.

 طؾى١ً ِـٍظ حالٔنزخه حٌؼخَ ٚحخظقخفخطٗ ٚحٌطؼٓ فٟ لشحسحطٗ. 

حٌطؼٓ حِخَ حٌّلىّش ٚحعزخرٗ ٚحؿشحءحطٗ ٚحٌطؼٓ فٟ طؾى١ً ِلىّش حٌمنخء حالدحسٞ، 

 حكىخَ حٌّلىّش.

 

 اٌّٖبكه/

 .2119د. ِخ٘ش فخٌق ػالٚٞ حٌـزٛسٞ، حٌٛع١و فٟ حٌمخْٔٛ حالدحسٞ، ؿخِؼش حٌّٛفً،  -1

 .2113د. ِلٟ حٌذ٠ٓ حٌم١غٟ، ِزخدٞء حٌمخْٔٛ حالدحسٞ حٌؼخَ، ر١شٚص،  -2

 .2114حالعىٕذس٠ش، د. ِخؿذ سحغذ حٌلٍٛ، حٌمنخء حالدحسٞ،  -3

 .1993د. ػٍٟ دمحم رذ٠ش،د. ػقخَ ػزذ حٌٛ٘خد،د. ِٙذٞ ٠خع١ٓ، ِزخدٞء ٚحكىخَ حٌمخْٔٛ حالدحسٞ، رغذحد،  -4

 

 

 Legal readings لواءاد لب١ٔٛٔخ اٍُ اٌّبكح

 االٔى١ٍي٠خ ٌغخ اٌزله٠ٌ اٌضب١ٔخ إٌَخ اٌلها١ٍخ

 اٌّغّٛع اٌزطج١مٟ اٌؼٍّٟ إٌظوٞ األٍجٛػ١خ داٌَبػب
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 أ٘لاف اٌّبكح

طّى١ٓ حٌطخٌذ ِٓ طى٠ٛٓ ػم١ٍش لخ١ٔٛٔش طئِٓ رؤ١ّ٘ش حٌمخْٔٛ ٚٚؿٛدٖ ٌظٕظ١ُ حٌشٚحرو حالؿظّخػ١ش رخٌٍغش  -اٌؼبِخ:

 حالٔى١ٍض٠ش.

طّى١ٓ حٌطخٌذ ِٓ حٌظؼشف ػٍٝ حٌٕظخَ حٌمنخثٟ فٟ حٌؼشحق ٚحٔٛحع حٌّلخوُ حٌّذ١ٔش ٚحٌـضحث١ش ٚحخظقخفخطٙخ  -اٌقبٕخ:

 ٚحٌذػخٚٞ حٌظٟ طٕظش رٙخ ٚاوغخرٗ حٌّٙخسس ٌٍظؼز١ش ػٓ رٌه رخٌٍغش حالٔى١ٍض٠ش.

Theoretical Items Week 

The Iraqi Judicial System 

The Types of court in Iraq 

The Civil Courts, Courts of first instance 

Al-biada Court, Personal statuses Court 

Labor court, Court of  Personal Materials 

The second instance Court, Appeal 

The Court of Cassation 

The Terms of reference to the Civil Courts 

Judicial Jurisdiction 

qualitative jurisdiction 

The territorial jurisdiction 

The principles of the Judicial system 

The Types of Criminal Courts 

Inquiry Court 

Offense Court, Criminal Court 

Types of  the penalties  

The original penalties  

Corporeal punishment 

Death Penalty  

Penalties of deprivation of freedom 

The types of Penalties of deprivation of freedom 

Imprisonment, Strong and Simple Imprisonment 

The additional penalties  

The supplements penalties 

Financial penalties 

The types of Crimes 

                                                                   

1- 2 

3- 5 

 

 

 

6- 9 

 

10- 13 

 

 

 

14- 16 

17- 20 

 

 

12- 25 

 

 

 

26- 28 

 

 

29- 30 

 

Practical Items Week 



 
 
 

     

 
40 

Exercises and Examples about the Types of courts in Iraq, The Civil 

Courts, Courts of first instance 

Al-biada Court, Personal statuses Court 

Labor court, Court of  Personal Materials 

Exercises and Examples about the The second instance Court, The 

Court Appeal 

The Court of Cassation 

Exercises and Examples about qualitative jurisdiction 

The territorial jurisdiction 

Exercises and Examples about Types of Criminal Courts Inquiry 

Court 

Offense Court, Criminal Court 

Exercises and Examples about Types of  the penalties  

The original penalties  

Corporeal punishment 

Death Penalty  

Exercises and Examples about The types of Penalties of deprivation 

of freedom 

Imprisonment, Strong and Simple Imprisonment 

Exercises and Examples about The additional penalties  

The supplements penalties 

Financial penalties 

The types of Crimes 

                                                                   

1- 5 

 

 

 

6- 10 

 

 

11- 13 

 

14- 18 

 

 

19- 23 

 

 

24- 27 

 

 

28- 30 
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 Accounting اٌّؾبٍجخ  اٍُ اٌّبكح
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 989ْٔ٘بَ دمحم ػجبً،  اٌّؾبٍجخ اٌؾى١ِٛخ اٌىزبة إٌّٙغٟ

 أ٘لاف اٌّبكح

طؼش٠ف حٌطخٌذ رخٌـٛحٔذ حٌّخ١ٌش ٚحٌمخ١ٔٛٔش ٌٍٕظخَ حٌّلخعزٟ حٌلىِٟٛ ٚحعظ حٌؼًّ حٌلغخرٟ فٟ دٚحثش حٌذٌٚش  -اٌؼبِخ:

 حٌخذ١ِش ٚحٌشلخرش ػ١ٍٙخ.

طّى١ٓ حٌطخٌذ ِٓ حٌظؼشف ػٍٝ ِٛحصٔش حٌذٌٚش ٚطفغ١ّخطٙخ ِٚخ طظنّٕٗ ِٓ فقٛي ٚحػذحد ٚحٔٛحع حٌلغخرخص  -اٌقبٕخ:

 حٌظٟ طظنّٕٙخ حٌّقشٚفخص ٚحال٠شحدحص ٚو١ف١ش طغـ١ً حٌم١ٛد فٟ عـالص حٌذٚحثش حٌلى١ِٛش.

Theoretical Items 

Items Week 

Accountancy governmental system, importance and scope 

application it 

Definition accountancy and its characters 

Accountancy and general balancing, accounts finality, round 

accountancy 

Management of Accountancy governmental system, governmental 

treasury and formation of commonality treasury 

Central and non central Accountancy governmental system, 

Expenses and takings Accounts, analyzing administrative and 

qualitative for it 

Current and fund accounts, Advance accounts, concept and rules it 

Kinds of Advance accounts 

Composing accounts 

Internal controlling in accountancy governmental about of 

documents 

Controlling on monetary processes and on current account in bank, 

Controlling on expenses and takings 

Controlling on benefices given processes, personal accounts for 

advances ,Registers accounts general Daily registers, fund and 

principal professor 

detections of accounts, detections of daily and annually accounts 

accountancy round, close of annually accounts 

law of justiciary tacings, general principles, courts tacings, tacings 

of  primary, personal statutes courts, executive and justice writers 

and others  

1 

 

2 

3 

 

4 

 

 

5- 6 

 

 

7- 9 

10- 11 

12- 14 

15 

 

16- 17 

 

 

18- 22 

 

23- 25 

 

 

26- 30 
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Practical Items 

Items Week 

Exercise and examples on Accountancy governmental system, 

importance and scope application it 

Exercise and examples on Accountancy and general balancing, 

finality accounts, accountancy round 

Exercise and examples on formation of commonality treasury, 

Exercise and examples on Expenses and takings Accounts 

Exercise and examples on Advance accounts, concept and rules it 

Exercise and examples on Internal controlling in accountancy 

governmental about of documents 

Exercise and examples on Controlling on monetary processes and 

on current account in bank 

Exercise and examples on Controlling on expenses and takings 

Exercise and examples on Controlling on benefices given processes, 

Exercise and examples on Controlling on personal accounts for 

advances  

  Exercise and examples on general Daily registers, fund and 

principal professor 

Exercise and examples on detections of accounts, detections of 

daily and annually accounts 

accountancy round, close of annually accounts 

Exercise and examples on law of justiciary tacings, courts tacings, 

tacings of  primary, personal statutes courts, executive and justice 

writers and others 

1 

 

2- 3 

 

4- 7 

 

 

8- 10 

 

11- 13 

 

14- 17 

 

18- 20 

 

21- 22 

 

23- 24 

 

25- 26 

 

27- 28 

 

 

29- 30 
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 اٌّغّٛع اٌزطج١مٟ اٌؼٍّٟ إٌظوٞ األٍجٛػ١خ داٌَبػب
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  ال ٠ٛعل اٌىزبة إٌّٙغٟ

     

 أ٘لاف اٌّبكح                       

طؼش٠ف حٌطخٌذ ػٍٝ حٌؾزىخص ٚحٔٛحػٙخ ٚٔظُ حٌظؾغ١ً حٌّخظٍفش ٚحالٚحِش حٌخخفش رخدحسس حٌٍّفخص ٚحٌظطز١مخص  -اٌؼبِخ: 

 حٌّخظٍفش.

طّى١ٓ حٌطخٌذ ِٓ حٌظؼشف ػٍٝ ططز١مخص حٌلخعزش حٌّغظخذِش رحص حٌؼاللش رخالخظقخؿ ٚو١ف١ش حٌظؼخًِ ِؼٙخ  -اٌقبٕخ:

 فٟ حٌؼًّ حإلدحسٞ.

 رفب١ًٕ اٌّفوكاد 

 طفخف١ً حٌّفشدحص حألعزٛع

 حألٚي ٚحٌؼخٟٔ ٚحٌؼخٌغ

 

 

 

 حٌشحرغ ٚحٌخخِظ

 ٚحٌغخدط ٚحٌغخرغ 

 ٚحٌؼخِٓ ٚحٌظخعغ 

 ٚحٌؼخؽش 

 

 

 

 

 

 

 

 حٌلخدٞ ػؾش

 ٚحٌؼخٟٔ ػؾش 

 ٚحٌؼخٌغ ػؾش

 ٚحٌشحرغ ػؾش 

 ٚحٌخخِظ ػؾش

 ٚحٌغخدط ػؾش 

 ٚحٌغخرغ ػؾش

 ٚحٌؼخِٓ ػؾش 

 

 

 

ِفَٙٛ حٌؾزىخص ٚحٔٛحػٙخ ِٚفَٙٛ حالٔظشٔض ٚطؾغ١ٍٗ، ٚفف حٌؾخؽش حٌشث١غ١ش 

ِلشوخص حٌزلغ ِٚىٛٔخطٙخ، و١ف١ش حالطقخي ِغ حٌؾزىش حٌؼخ١ٌّش ٚحالعظفخدس ِٓ 

 حٌّؾٙٛسس ٚحٌظؼشف ػٍٝ هشق حٌزلغ ػٓ حٌّؼٍِٛخص.

 ِؼخٌؾ حٌٕقٛؿ

 طؾغ١ً حٌزشٔخِؾ ٚلٛحثُ حٌظلىُ ٚحؽشهش حالدٚحص.

 حٔؾخء حٌّغظٕذ ٚفظلٗ ٚغٍمش ٚوظخرش حٌٕـ ٚخضٔٗ.

 ػ١ٍّخص حٌظلذ٠غ ٚطلذ٠ذ حٌٕـ ٚحٌزلغ ٚحالعظزذحي.

 .حػذحد حٌقفلش ٚطٕغ١ك حٌلشٚف ٚحٌفمشحص ٚحعخ١ٌذ حٌؼشك

 طشل١ُ حٌقفلخص ٚحٌشأع١خص ٚحٌز١ٍ٠خص.

 حٌظقل١ق ٚحٌظقل١ق حٌظٍمخثٟ، حٌٕـ حٌظٍمخثٟ.

و١ف١ش حٔؾخء حٌـذحٚي ٚحٌظؼخًِ ِؼٙخ ٚطٕغ١مٙخ ٚدِؾ ٚطمغ١ُ حٌخال٠خ ٚحٌـذحٚي، طل٠ًٛ 

 حٌٕـ حٌٝ ؿذٚي ٚحٌفشص مّٓ حٌـذٚي.

 رؼل حٌؼ١ٍّخص حٌلغخر١ش دحخً حٌـذحٚي ٚدِؾ حٌّشحعالص.

 حٌطزخػش ٚحٌشل١ُ ٚحٌظٕم١و ٚحٌظذل١ك حالِالثٟ ٚحٌطزغ.حٌّؼخ٠ٕش لزً 

 رشٔخِؾ حوغً ِٚفِٙٛٗ ٚفٛحثذٖ ِٚٛحففخطٗ ٚهشق طؾغ١ٍٗ.

 حٌظؼشف ػٍٝ حٌؾخؽش حٌشث١غ١ش ِٚىٛٔخطٙخ.

 ِفَٙٛ حٌخ١ٍش، حٔٛحع حٌز١خٔخص حالعخع١ش ٚو١ف١ش حدخخٌٙخ.

 و١ف١ش كفع ففلش حٌؼًّ ٚحغالق حٌزشٔخِؾ ٚحغالق حٌٍّف.

 ٌّلفٛظ ٚحدخخي حٌز١خٔخص ٚحؿشحء حٌؼ١ٍّخص حٌلغخر١ش حٌزغ١طش.فظق حٌٍّف ح

حٌظؼشف ػٍٝ و١ف١ش مزو  ٚطٕغ١ك حٌز١خٔخص ١٘ٚىٍظٙخ مّٓ حٌخ١ٍش حٌٛحكذس حٚ ِـّٛػش 

 حٌخال٠خ.

حٌظؼشف ػٍٝ هشق ؿّغ حٌز١خٔخص حٚ ِـّٛػش حٌخال٠خ رقٛس٘خ حٌّخظٍفش ٚو١ف١ش فشص 

 حٌز١خٔخص.

حٌزشٔخِؾ ٚغ١ش٘خ ِٓ حٌذٚحي حالكقخث١ش رحص حعظخذحَ رؼل حٌذٚحي حٌظٟ ٠ٛفش٘خ 

 حٌؼاللش.

حٌظؼشف ػٍٝ ػ١ٍّش حٌظٕم١ق حٌظٟ ٠ٛفش٘خ حٌزشٔخِؾ ٚو١ف١ش ٔغخ حٌز١خٔخص حٚ ٔمٍٙخ 
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 حٌظخعغ ػؾشٚحٌؼؾشْٚ 

 

 

 ٚحٌؼؾشْٚحٌلخدٞ 

 ٚحٌؼخٟٔ ٚحٌؼؾشْٚ

 

 حٌؼخٌغ ٚحٌؼؾشْٚ 

 

 

 حٌشحرغ ٚحٌؼؾشْٚ

حٌخخِظ ٚحٌؼؾشْٚ حٌٝ حٌؼخِٓ 

 ٚحٌؼؾشْٚ

 

 حٌظخعغ ٚحٌؼؾشْٚ 

 ٚحٌؼالػْٛ

 ٚحٌظؼشف ػٍٝ ِفَٙٛ ٔغخ حٌؼ١ٍّخص حٌلغخر١ش ِٚفَٙٛ حٌخال٠خ حٌٕغز١ش.

 حٌظلىُ فٟ ػشك حٌخ١ٍش ٚطغ١ش ّٔطٙخ ٚٔغمٙخ.

طل٠ًٛ حٌز١خٔخص حٌشل١ّش ٚحٌٕق١ش حٌٝ ِخططخص ِخظٍفش حٌظؼخًِ ِغ حٌّخططخص ٚو١ف١ش 

ِٓ خالي عخكش حٌّخططخص ٚحٌظؼشف ػٍٝ و١ف١ش حؿشحء حٌظؼذ٠الص ٚحٌظم١لخص ِٓ 

 خالي حٌزشٔخِؾ.

حٌظؼشف ػٍٝ و١ف١ش حمخفش حٚ كزف حٌقفٛف ٚحالػّذس ٚو١ف١ش هزخػش حٌز١خٔخص حٌشل١ّش 

 ٚحٌٕق١ش.

ثّش حٌشث١غ١ش، حٌؼًّ رذ١ًٌ حالعظمطخػخص، حٌذخٛي حٌٝ ٔظخَ حٌشٚحطذ ٚحخظ١خسحص حٌمخ

 حمخفش حعظمطخع ٚطؼذ٠ٍٗ ٚحعظؼشك حٔٛحع حالعظمطخػخص.

حٌؼًّ رذ١ًٌ حٌّخققخص، حمخفش ِخقـ ٚطؼذ٠ٍٗ ٚحعظؼشحك حٔٛحع حٌّخققخص، 

 حٌؼًّ رذ١ًٌ حٌّـخ١ِغ، حمخفش حعُ ِـّٛػش ٚطؼذ٠ٍٗ ٚحعظؼشحك حعّخء حٌّـخ١ِغ.

حٌؾٙش حٌالكك، ط١ٙجش حٌطخرؼش ٚحٌلقٛي ػٍٝ خضْ ر١خٔخص حٌؾٙش، ط١ٙجش سٚحطذ 

حٌشٚحطذ ِطزٛػش ػٍٝ ؽىً لٛحثُ، حٌلقٛي ػٍٝ خالفش ِـّٛػش، خالفش و١ٍش، 

 حمخفش حعظمطخع ٌىً حٌّٛظف١ٓ.

 حخظزخس ػٍّٟ ٚططز١مخص ػٍٝ و١ف١ش طلذ٠غ حٌشٚحطذ ٚهزخػظٙخ.

د١ًٌ حسلخَ  حٌٕظخَ حٌّلخعزٟ حٌلىِٟٛ، حٌذخٛي حٌٝ حٌٕظخَ حٌّلخعزٟ حٌلىِٟٛ، ط١ٙجش

 حٌلغخرخص ٚحٌّقشٚفخص ٚحال٠شحدحص ٚحٌغٍف ٚحالِخٔخص.

حٌظؼخًِ ِغ عـً حٌّقشٚفخص ٚحال٠شحدحص ٚحٌغٍف ٚحالِخٔخص ٚحٌغـالص حٌمذ٠ّش، 

 حؿشحء حٌّطخرمش ِغ وؾف حٌزٕه ٚحٌلقٛي ػٍٝ طمخس٠ش ؽٙش٠ش ػٍٝ حٌطخرؼش.

 

 Democracy اٌل٠ّموا١ٛخ اٍُ اٌّبكح

 اٌؼوث١خ ٌغخ اٌزله٠ٌ اٌضب١ٔخ إٌَخ اٌلها١ٍخ

 اٌّغّٛع اٌزطج١مٟ اٌؼٍّٟ إٌظوٞ األٍجٛػ١خ داٌَبػب

ٕ - - ٕ 

  ال ٠ٛعل اٌىزبة إٌّٙغٟ

 

 أ٘لاف اٌّبكح

طؼش٠ف حٌطخٌذ ػٍٝ ِؼٕٝ حٌذ٠ّمشحه١ش ٚحٌلش٠خص حألعخع١ش ٌٍفشد حٌّٕقٛؿ ػ١ٍٙخ فٟ حٌمٛح١ٔٓ ٚحٌذعخط١ش  -اٌؼبِخ:

ٚحٌؾش٠ؼش حالعال١ِش.حٌّخظٍفش ِٕٚٙخ حٌذعظٛس حٌؼشحلٟ   
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طّى١ٓ حٌطخٌذ ِٓ حٌظؼشف ػٍٝ طق١ٕف حٌلش٠خص حٌؼخِش ٚحألعخع١ش ٌٍفشد ولش٠ش حٌفىش ٚحٌؼم١ذس ٚحٌشأٞ  -اٌقبٕخ:

 ٚحٌؼًّ ٚحٌظـّغ ٚحٌّظخ٘شحص ٚغ١ش٘خ.

 اٌّفوكاد إٌظو٠خ

 طفخف١ً حٌّفشدحص حألعزٛع

 حألٚي حٌٝ حٌؼخٌغ

 

 حٌشحرغ حٌٝ حٌغخدط

 

 حٌغخرغ ٚحٌؼخِٓ 

 

 حٌظخعغ حٌٝ

 حٌؼخٟٔ ػؾش 

 

 حٌؼخٌغ ػؾش

 حٌشحرغ ػؾش حٌٝ

 حٌغخرغ ػؾش

 

 

 حٌؼخِٓ ػؾش حٌٝ

 حٌؼؾشْٚ 

 

 حٌلخدٞ ٚحٌؼؾشْٚ حٌٝ

 حٌؼخٌغ ٚحٌؼؾشْٚ 

 

حٌشحرغ ٚحٌؼؾشْٚ حٌٝ حٌغخدط 

 ٚحٌؼؾشْٚ

 حٌغخرغ ٚحٌؼؾشْٚ حٌٝ 

 حٌؼالػْٛ

 طق١ٕف حٌلش٠خص حٌؼخِش، حٌلش٠خص حالعخع١ش حٚ كش٠خص حٌفشد.

 حٌفىش٠ش حٚ حٌؼمخف١ش، حٌلش٠خص حاللظقخد٠ش ٚحالؿظّخػ١ش.حٌلش٠خص 

كش٠ش حالِٓ ٚحٌؾؼٛس رخالهّجٕخْ، حػش ططز١ك ِزذح حالِٓ حٌفشدٞ، حالخز رّزذح ػذَ 

 سؿؼ١ش حٌمٛح١ٔٓ.

ِشحكً حٌظطٛس حٌٕغزٟ ٌّزذح حالِٓ حٌفشدٞ، فٟ حٌؼٙذ حٌٍّىٟ لزً حٌؼٛسس حٌفشٔغ١ش، فٟ 

 حٌفظشس حٌؼٛس٠ش ٚحالِزشحهٛس٠ش.

الؿشحءحص حٌلخدس ٌٍلش٠ش حٌفشد٠ش ٚمّخٔخطٙخ، حٌلـض ٚحٌظٛل١ف، ٚحٌلـض ػٍٝ رِش ح

حٌظلم١ك، حٌمنخء حالعظؼٕخثٟ، حٌّلخوُ حٌخخفش فٟ فشٔغخ، كشد حٌظلش٠ش حٌـضحثش٠ش 

 ٚحٌمنخء حالعظؼٕخثٟ.

 كش٠ش حٌز٘خد ٚحال٠خد، كشوش حٌّشوزخص، حؿخصس حٌغٛق.

 حٌشأٞ ٚحٌّؼظمذ.حٌلش٠خص حٌؾخق١ش، حٌلش٠خص حٌفىش٠ش، كش٠ش 

كش٠ش حٌظؼ١ٍُ، كش٠ش حٌقلخفش، كش٠ش حٌظـّؼخص، حٌّٛحوذ ٚحٌّظخ٘شحص، كش٠ش 

 حٌـّؼ١خص.

 

حٌلش٠خص رحص حٌّنّْٛ حاللظقخدٞ ٚحالؿظّخػٟ، كش٠ش فشد٠ش ٚكمٛق حؿظّخػ١ش، 

 حٌّفَٙٛ حٌّضدٚؽ ٌٍلمٛق حالؿظّخػ١ش، كش٠ش حٌؼًّ.

حٌّطٍك ٌمخْٔٛ حٌٍّى١ش، حٌّفَٙٛ حٌشأعّخٌٟ كك حٌظٍّه، حٌٍّى١ش ٚحٌمخْٔٛ حٌؼخَ، حٌّظٙش 

 ٚحالؽظشحوٟ.

 

كش٠ش حٌظـخسس ٚحٌقٕخػش، حٌّنخ١ِٓ حٌذعظٛس٠ش، طذخً عٍطش حٌنزو، ٔطخق كش٠ش 

 حٌظـخسس ٚحٌقٕخػش.

حألكضحد حٌغ١خع١ش ٚحٌلش٠خص حٌؼخِش، حٌلش٠خص حٌؼخِش فٟ حٌؼخٌُ حٌؼخٌغ، حٌظمذَ حٌؼٍّٟ 

 ٌلش٠خص حٌؼخِش.ٚحٌظمٕٟ ٚحٌلش٠خص حٌؼخِش، ِغظمزً ح

 

 

  ازاء اخلسجيني::  انساتعاملعياز 
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 ٌؾغً حٌخش٠ـ١ٓ إلػذحد حٌظؼٍُ خزشحص ِٓ ػخَ رؾىً ِمزٌٛش ِـّٛػخص ػخدس حٌّٕخ٘ؾ إلدحسس حٌفؼخٌش ػ١ٍّخص طظنّٓ •

 حٌمخ١ٔٛٔش حالؿشحءحص ػٍٝ حٌمخثّش أٚ حالعظؾخس٠ش حٌّؾخس٠غ فٟ حٌطالد ِؾخسوش ِٓطؤطٝ  حٌٕظخثؾ، ٚ٘زٖ  حٌمخ١ٔٛٔش ظخثفحٌٚ

 . حٌطالد حٌغىخْ ٚٚمغ ، ٚحٌظخشؽ ، ٚحالكظفخظ ، حٌظٛظ١ف ص٠خدس •

 ؿذ٠ذ ِؾشٚع طؾى١ً •

 حٌطالد طٕغ١ذ/  طٛظ١ف •

 حألٌٟٚ حٌظؼ١١ٓ رؼذ ٌٍخش٠ـ١ٓ حٌٛظ١فٟ حٌٕـخف •

 حألرلخع ػٍٝ حٌمخثّش حٌؼ١ٍخ حٌذسحعخص رشحِؾ فٟ حٌطالد ٚمغ •

 ٠ٍؼزٛٔٙخ حٌظٟ ٚحألدٚحس ٌٍٛظخثف حٌخش٠ـ١ٓ رخعظؼذحد ٠ظؼٍك ف١ّخ حٌخش٠ـ١ٓ طٛظف حٌظٟ حٌّٕظّخص ِٓ ِزخؽشس ِذخالص •

 رخٌّٕظّش حٌٕٙٛك فٟ

 ٚحٌخذ١ِش ٚح١ٌّٕٙش حٌشرل١ش ٚغ١ش حٌشرل١ش حٌّٕظّخص فٟ حٌم١خدس ِشحوض اٌٝ حٌخش٠ـ١ٓ ٔمً •

 حٌخش٠ـ١ٓ طالدٌٍ ِٕؾٛسحص •

 حٌخش٠ـ١ٓ/  حٌـٛحثض ػٓ فنال ، حٌذػٛس حٌّئطّشحص كنٛس •

 حٌخش٠ـ١ٓ/  حٌذوظٛسحٖ ٌطالد حٌّّٕٛكش حٌزلؼ١ش حٌضِخالص •

 ، رؤرلخػُٙ حٌّظؼٍمش حألٔؾطش فٟ حٌّؾخسو١ٓ ٌٍطالد ِخ١ٌش ؿٛحثض ِٕق •
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  ازاء انتدزيعيني تانربوامح::  اخلامطاملعياز 
 ثواِظ ٔطبق ػجو ع١لح ٔزبئظ ػٍٝ اٌؾٖٛي ٌّٚبْ ٠ىفٟ ثّب ٚرىٍفٙب رله٠ٌ ١٘ئخ ػٍٝ اٌى١ٍخ رؾبفع

 اٌجواِظ ع١ّغ فٟ اٌطالة ٌلٜٚ. ٌّّٙزٙب األفوٜ اٌّىٛٔبد ٌٚزؾم١ك ، رملِٙب اٌزٟ اٌلهعبد

 اٌّئ١ٍ٘ٓ اٌزله٠ٌ ١٘ئخ أػٚبء ِٓ ٌزؼ١ٍّبدا رٍمٟاٌّؼٍِٛخ ٚ ر١ًٕٛ ٚأٚٙبع ٚاٌّٛالغ ٚاٌزقٖٖبد

 .ِٕبٍت ثْىً
 حٌظذس٠ظ ِغئ١ٌٚخص طظـخٚص حٌظٟ حألِٛس فٟ حٌى١ٍش أٔؾطش فٟ ٚػّك رٕؾخه حٌّؾخسوش حٌظذس٠ظ ١٘جش ػنٛ ٠ؾخسن •

 أْ ٠ّىٓ. حٌخذِش ٚحٌظضحِخص ، ٚحٌزلغ ، حٌّؾٛسس ٚطمذ٠ُ ، رخٌغ١خعخص حٌّظؼٍمش حٌمشحسحص حألِٛس ٘زٖ طظنّٓ لذ. حٌّزخؽشس

 ٚمغ ػٓ حٌّغئٌٚش حٌّخظقش حٌٍـخْ فٟ وؼنٛ ٌٍؼًّ ِئ٘الً  ٠ٚىْٛ حٌى١ٍش ادحسس فٟ حٌظذس٠ظ ١٘جش ػنٛ ٠ؾخسن

 ِؼً حٌقف١ش غ١ش حألٔؾطش ِٓ ِظٕٛػش ِـّٛػش فٟ حٌّؾخسوش ٌٍفشد ٠ـٛص. حألخشٜ حٌمشحسحص أٚ/  ٚ حألوخد١ّ٠ش حٌغ١خعخص

 ، ػخدس. حٌّئعغ١ش حٌٍـخْ فٟ حٌى١ٍش ٚطّؼ١ً ، ٚح١ٌّٕٙش حألوخد١ّ٠ش حٌّؾٛسس ٚطمذ٠ُ ، حٌذسحعٟ حٌّٕٙؾ خخسؽ حٌٕؾخه طٛؿ١ٗ

 ِٛحػ١ذُ٘ وخٔض ارح ػّخ حٌٕظش رغل حٌظذس٠ظ ١٘جش فٟ ه٠ٛالً  أػنخءً  حٌّؾخسو١ٓ حٌظذس٠ظ ١٘جش أػنخء حٌى١ٍش طؼظزش

 ِٚخ ، حٌظٛظ١ف. حٌظذس٠ظ ١٘جش ٌؼنٛ حٌشث١غٟ حٌّؼٍُ ٠ؼظزش ال أَ حٌى١ٍش فٟ ِٕقزُٙ وخْ عٛحءً  ، ِظفشغش غ١ش أٚ ِظفشغش

 حٌظذس٠ظ ١٘جش أػنخء طط٠ٛش أٔؾطش فٟ ٌٍّؾخسوش ِئ٘الً  حٌفشد ٠ىْٛ لذ. ال أَ حٌل١خصس ع١خعخص ٌذ٠ٙخ حٌى١ٍش وخٔض ارح

 ف١ٙخ ٚحٌّؾخسوش

 حالػظزخس رؼ١ٓ حألخز ِغ حٌى١ٍش كذدطٗ حٌزٞ حٌظذس٠ظ ١٘جش ٌذٚس ، حاللظنخء كغذ ، حٌّؾٛسس طمذ٠ُ ِؼً ، طؼ١ّ١ٍش غ١ش ِٙخَ

 -:حٌظؼ١ّ١ٍش غ١ش حٌّّٙش ٚحطغخع ػّك
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  ازاء ازتاب انعمم::  انعادضاملعياز 
 حٌّٕظّخص رٌه فٟ رّخ ، حسرخد حٌؼًّ ِٓ ٔظش ٚؿٙخص حٌى١ٍش طنُ. حسرخد حٌؼًّ طٛلؼخص طؼىظ حٌظؼٍُ ِٕٚخ٘ؾ أ٘ذحف

 ػ١ٍّخص فٟ ، رٌه اٌٝ ِٚخ ، حٌغ١خعخص ٚفخٔؼٟ ، حٌـخِؼٟ ٚحٌّـظّغ ، ٚحٌطالد ، ٚحٌخش٠ـ١ٓ ، حٌخش٠ـ١ٓ طغظخذَ حٌظٟ

 .حٌذسحع١ش حٌّٕخ٘ؾ ادحسس
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 أ٘ذحف طلم١ك طؼزض حٌظٟ حألدٌش ِٓ ِـّٛػش ٚطٕظؾ حٌظؼٍُ مّخْ حٌّٕٙـ١ش حٌؼ١ٍّخص طذػُ. حٌظؼٍُ أ٘ذحف طلم١ك ٠ظُ •

 حألدٌش ِٓ ِـّٛػش حٌى١ٍش طٛفش. حٌّـّؼش حألدٌش ػٍٝ رٕخءً  حٌّٛػمش حٌظلغ١ٕخص ِٓ ِلفظش أ٠ًنخ حٌؼ١ٍّخص ٘زٖ طٕظؾ. حٌظؼٍُ

 ال حٌطالد أْ حٌظم١١ُ أظٙش ارح أٚ. حٌظؼٍُ أ٘ذحف ٠لممْٛ حٌطالد أْ إلػزخص حألػّخي و١ٍش حدحسس حالػّخي رشٔخِؾ ٌىً

 -، ٚوّخ طٛملٗ حالعظّخسس حٌظخ١ٌش:حٌظٕخلل ػٍٝ ٌٍمنخء ؿٙٛدًح حٌى١ٍش ٚمؼض فمذ ، حٌظؼٍُ أ٘ذحف ٠غظٛفْٛ
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  انتحعني املعتمس:  انعاتعاملعياز: 

ططز١ك حٌظفخػً ر١ٓ حٌطٍزش ٚح١ٌٙجش ، ٚحْ سٚف ٘زح حٌزشٔخِؾ ٘ٛ ل١خط ِخشؿخص حٌمغُ حٌظؼ١ّ١ٍش

ٚحٌّـظّغ حٌّلٍٟ لن١ش حٌؾشحوش ػٕذ٘خ عظىْٛ ِخشؿخص حٌمغُ لخدسس ػٍٝ حٌّٕخفغش فٟ حٌظذس٠غ١ش 

حػذحد دسحعش خخفش رظغ١١ش حٌمغُ ٔلٛ حدحسس ، ٚطُ حٌّغظٜٛ حٌّلٍٟ فمو ٚحّٔخ فٟ حٌّغظٜٛ حٌؼخٌّٟ

  -ٚوّخ ِشفك:حالػّخي 

 

 اٌّؼب١٠و اٌؼبِخ

 

 اٌلػُ اٌّئٍَبرٟ:  8اٌّؼ١به هلُ 

 

 اٌم١بكحاٚال: 

ل١بكح اٌجؤبِظ اٌزؼ١ٍّٟ ٚٔبلِ وفب٠زٙب ٌزبو١ل ّٙبْ عٛكح ٚاٍزّواه٠خ اٌجؤبِظ ٚو١ف رمَٛ ٕف 
 اٌم١بكح ثبرقبم اٌمواهاد اٌزٟ رئصو ػٍٝ اٌجؤبِظ.

 
 

رزّضً ل١بكح اٌجؤبِظ اٌزؼ١ٍّٟ ثْقٔ هئ١ٌ اٌمَُ ٚ ٠َبػلٖ فٟ اكاء ِٙبِٗ ِموه اٌمَُ ؽ١ش 

ٌ اٌمَُ وبٌْٙبكح ٠غت اْ ٠ىْٛ ِٓ ؽٍّخ اٌلوزٛهاٖ اْ ٕ٘بن ِٛإفبد ِؼ١ٕخ ٠غت رٛفو٘ب ثوئ١

ٌٚٗ فجوح ثبٌؼًّ االكاهٞ ِٚٓ ّٙٓ االفزٖبٓ ؽ١ش ٠ُٕبٛ ثوئ١ٌ اٌمَُ ٚاٌّموه اٌم١بَ ثبالػّبي 

اٌوٚر١ٕ١خ ٚاٌزٟ ِٕٙب ر١ٙبح اٌَّزٍيِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٚزبثؼخ ١ٍو اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٚزبثؼخ ِْبوً 

ٚاالِزؾبٔبد اٌف١ٍٖخ ٚإٌٙبئ١خ ٚغ١و٘ب ِٓ االِٛه اٌوٚر١ٕ١خ. اٌطٍجخ ٚرٕظ١ُ اٌغلٚي االٍجٛػٟ 

ثبالٙبفخ اٌٝ مٌه فبْ اٌمواهاد اٌّّٙخ  ٚا١ٌّٖو٠خ اٌّزؼٍمخ ثبٌجؤبِظ اٚ اٌطٍجخ ف١زُ ِٕبلْزٙب 

ٚارقبم٘ب ػٓ ٛو٠خ ِغٌٍ اٌمَُ ٚاٌنٞ ٠زّٚٓ ػلك ِٓ االٍبرنح فٟ اٌمَُ ٠ٚزٕؼمل اعزّبع 

بع ٌّٕبلْخ االِٛه اٌّّٙخ ٚارقبم اٌمواهاد اٌالىِخ. ِٚٓ االِٛه ِغٌٍ اٌمَُ ٌىً اٍجٛػ١ٓ اعزّ

اٌزٟ ٠زُ ِٕبلْزٙب فٟ ِغٌٍ اٌمَُ الواه إٌزبئظ االِزؾبٔبد اٌف١ٍٖخ ٚإٌٙبئ١خ ، اٌٛٙغ اٌّبٌٟ 

ٌٍجؤبِظ اٌزؼ١ٍّٟ ٚا١ٌخ ٕوف ا١ٌّيا١ٔخ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ ، رْى١ً ٌغبْ اٌجؤبِظ اٌزؼ١ٍّٟ 

 ٚغ١و٘ب. 
 

   

 ١ِيا١ٔخ اٌجؤبِظ ٚاٌلػُ اٌّبٌٟصب١ٔبً : 
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ٕف اٌؼ١ٍّخ اٌَّزقلِخ الْٔبء ا١ٌّيا١ٔخ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ اٌزؼ١ٍّٟ ٚا٠ٚبػ اٌلػُ اٌّبٌٟ  -ٔ

 اٌّئٍَٟ ٌٍجؤبِظ. ِزّٕٚب ِٖبكه اٌلػُ اٌّبٌٟ اٌضبثزخ ٚاٌّزغ١وح ٌٍجؤبِظ. 

ى١ٍخ فٟ رٍج١خ وً اؽز١بعبد اؽز١بعزٗ ١ٌٌ ٌٍجؤبِظ اٌزؼ١ٍّٟ ١ِيا١ٔخ فبٕخ ؽ١ش ٠ؼزّل و١ٍب ػٍٝ اٌ

 اٌضبثزخ ٚاٌّزغ١وح. 
 

فف و١ف ٠ظُ دػُ حٌظذس٠ظ ِٓ لزً حٌّئعغش ِٓ ك١غ حٌذسؿخص ٚحٌّؼ١ذ٠ٓ ٚٚسػ حٌؼًّ  -ٕ

 حٌظؼ١ّ١ٍش، حٌخ.

٠ٍٕٛبً ٠زُ اػطبء رفوؽ ػٍّٟ اٌٝ ػلك ِٓ االٍبرنح ٌالّزوان  فٟ اٌّئرّواد ٚ ٚهُ اٌؼًّ اٌزٟ  

 ٔبِظ اٌزؼ١ٍّٟ. رؼًّ اٌٝ رط٠ٛو اٌجو
 

ٌٍؾبالد اٌغ١و ِنوٛهح ٍبثمب ، ٕف و١ف ِٖبكه اٌز٠ًّٛ رُغٙي ٌز١ٖبٔخ ٚرؾل٠ش اٌجٕٝ اٌزؾز١خ ،  -ٖ 

 اٌَّزٍيِبد اٌٚوٚه٠خ ، ٚاالعٙيح اٌَّزقلِخ فٟ اٌجؤبِظ. 

 ؽم١مخ ال ٠ٛعل اٞ ِٖله ر٠ًّٛ ٌٍجؤبِظ اٌزؼ١ٍّٟ غ١و اٌز٠ًّٛ اٌّئٍَبرٟ. 
 

ٛحسد حٌّٛملش فٟ ٘زح حٌمغُ ف١ّخ ٠ظؼٍك رخٌطالد فٟ حٌزشٔخِؾ رل١غ طىْٛ ل١١ٌُ ِذٜ وفخ٠ش حٌّ -ٗ

 لخدسس ػٍٝ طلم١ك ٔظخثؾ حٌطالد.

ؽم١مخ اْ ِٖبكه اٌز٠ًّٛ ٌٍجؤبِظ ٟ٘ وبف١خ ٌَل ؽبعخ اٌجؤبِظ ثّب ٠ّٚٓ أغبى ِقوعبد 

 اٌطبٌت اٌّطٍٛثخ فٟ اٌجؤبِظ. 

 

 

 اٌزٛظ١فصبٌضبً :

 فف ِقخدس حٌظٛظ١ف )حٌىخدس حالدحسٞ ٚحٌظمٕٟ( ٚحٌخذِخص حٌّئعغ١ش حٌّمذِش حٌٝ حٌزشٔخِؾ.   
خالي فظشحص ص١ِٕش غ١ش ِلذدس ٠ظُ طؼ١١ٓ ػذد ِٓ حالؽخخؿ حالدحس٠ٓ ٚحٌظم١١ٕٓ ٌذػُ ػًّ حٌزشٔخِؾ 

فٟ ٚحوّخي ِغ١شس حٌطٍزش ٚكغذ حٌلخؿش ك١غ ٠ظُ ػًّ حػالْ طٛمغ ف١ٗ حٌؾشٚه حٌظٟ ٠ـذ طٛفش٘خ 

حٌؾخـ حٌزٞ ٠شغذ رخٌؼًّ ِٚٓ ػُ ٠ظُ ِمخرٍش حالؽخخؿ حٌشحغز١ٓ فٟ حٌؼًّ فٟ حٌزشٔخِؾ ِٚٓ خالي 

حٌّمخرٍش ٠ظُ طم١١ُ حٌؾخـ رخالمخفش حٌٝ ِمِٛخص حخشٜ ٠ظُ حػظّخد٘خ ٌؼًّ حٌّفخمٍش ر١ٓ حٌّظمذ١ِٓ ٌٍؼًّ 

 ٚحخظ١خس حالوفت ُِٕٙ. 

 

 اٍزؾلاس ٚرؼط١ً اٌفوٚع اٌمَُ .هاثؼبً : 

 

 ػ١ٍّش حعظلذحع حٌفشٚع حٌـذ٠ذس. فف -1
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 ٠ظُ حعظلذحع حٌى١ٍخص فٟ ؿخِؼش ِؼ١ٕش ِٓ خالي حٌخطٛحص حٌظخ١ٌش:

طُىٍف ٌـٕش ِٓ حٌظذس٠غ١ٓ فٟ حٌـخِؼش رخخظقخفخص ِخظٍفش ٌظمذ٠ُ دسحعش حعظلذحع حٌفشٚع  -ح

حٌّمظشكش فٟ حٌـذ٠ذس ِظنّٕش حٌشإ٠ش ٚحٌشعخٌش ٚحال٘ذحف ٚ كخؿش عٛق حٌؼًّ ٌالعظلذحع ٚحاللغخَ 

حٌى١ٍش ػٍٝ حْ ال ٠مً ػذد حاللغخَ ػٓ لغ١ّٓ فٟ حٌى١ٍش حٌّغظلذػش )٠ٛؿذ ٕ٘خن ؽشٚه ٚمٛحرو 

 العظلذحع حٌى١ٍخص ٚحاللغخَ حٌؼ١ٍّش ٠ـذ طٛف١ش٘خ ٌالعظلذحع(.

طمذَ حٌذسحعش حٌّمظشكش حٌٝ ِـٍظ حٌّؼٙذ ١ٌظُ ِٕخلؾظٙخ ٚحٌّقخدلش ػ١ٍٙخ ٚسفؼٙخ حٌٝ ؿخِؼش  -د

 حٌظم١ٕش ٌٍّقخدلش ػٍش فظق طٍه حٌفشٚع . حٌفشحص حالٚعو

طمذَ حٌذسحعش حٌٝ دحثشس حٌظخط١و ٚحٌّظخرؼش فٟ ٚصحسس حٌظؼ١ٍُ حٌؼخٌٟ ٚحٌزلغ حٌؼٍّٟ حٌؼشحل١ش  -ؽ

ٌّالكظش طٛف١ش حٌؾشٚه ٚحٌنٛحرو حٌّٕقٛؿ ػ١ٍٙخ فٟ حٌمٛح١ٔٓ حٌٕخفزس ِٚٓ ػُ ٠ظُ حعظلقخي 

 ِٛحفمش حٌٛص٠ش ػٍٝ حالعظلذحع.

 

 ١ـ١خص حٌّغظخذِش ٌغٍك و١ٍش ِؼ١ٕش.فف حٌغظشحط -2

 

 

 اٌلػُ ٌٍزط٠ٛو إٌّٟٙ ٌٍمَُ فبَِبً : 

فف حٌذػُ حٌّمذَ ٌٍظط٠ٛش حٌّٕٟٙ ِٓ خالي حٌفؼخ١ٌخص حٌظخ١ٌش ػطٍش ٔٙخ٠ش حالعزٛع ، حٌغفشحص 

 حٌغ١خك١ش ، ٚسػ حٌؼًّ ، حٌٕذٚحص ِٓ خالي حٌظخط١و ٚحٌذػُ.

طؼ١ٍّٟ حٌخطش حٌىخٍِش ٌٍؼخَ حٌذسحعٟ ِٓ دٚسحص  ع٠ٕٛخ ٚلزً رذء حٌؼخَ حٌذسحعٟ ٠مذَ وً رشٔخِؾ

ٚٚسػ ػًّ ٚٔذٚحص ٚٔؾخهخص هالر١ش ٚػمخف١ش ٚف١ٕش ٚس٠خم١ش ٚغ١ش٘خ ١ٌظُ ػًّ حٌظخق١قخص 

 حٌّخ١ٌش ٚطٛف١ش حٌّظطٍزخص حالخشٜ حٌالصِش ٌظٕف١ز حٌخطش حٌّمذِش.

 

     

 

 

 رؼ١ٍمبد ّبٍِخ ػٓ اٌز١َٙالدٍبكٍبً : 

ٟ ٠ئوذ حْ حٌظغ١ٙالص ٚحالدٚحص ٚحالؿٙضس حٌّغظخذِش فٟ حٌزشٔخِؾ فف و١ف حْ حٌزشٔخِؾ حٌظؼ١ٍّ

 ٟ٘ ِئِٕش ٌظخد٠ش حٌغشك حٌّٛمٛػش ٌٗ.

 

أْ وً ِخ ٠ظُ طـ١ٙضٖ فٟ حٌزشٔخِؾ حٌظؼ١ٍّٟ حٚ حٌى١ٍش مّٓ ِـّٛػش حٌظغ١ٙالص )حالؿٙضس ، حٌّىظزش ، 

الوّخي حٌّؾشٚع حٌظؼ١ٍّٟ ٚطٕف١ز حٌّخظزشحص ، حٌّقخدس حٌلخعٛر١ش ، ٚغ١ش٘خ( ٘ٛ ٌظٍز١ش كخؿش حٌطٍزش 
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حٌّخشؿخص حٌّطٍٛرش ك١غ فٟ فظشحص دٚس٠ش ٠ظُ ِشحؿؼش ػًّ ٘زٖ حالِٛس ٌظط٠ٛش حدحثٙخ حٚ طلذ٠ؼٙخ 

 حٚ حؿشحء حٌّؼخ٠شس حٌذٚس٠ش ٌٙخ حٚ حخشحؽ حٌغ١ش فخٌق ٌٍؼًّ ِٓ حٌخذِش ٚحعظزذحٌٗ رّخ ٘ٛ حفنً.

  

 

 ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌفواد االٍٜٚ اٌزم١ٕخعبِؼخ 

 الكاهح اٌمب١ٔٛٔخ ٟ ثبثً /لَُ رم١ٕبد ااٌّؼٙل اٌزمٕ

 

ٚا٠ٚب فٟ ا١ٌٕخ اٍزؾلاس فوع اٌطت بد االكاهح اٌمب١ٔٛٔخ اٌٝ رم١ٕبد اٌمب١ٔٛٔخ ٚاالكاه٠خ رم١ٕ )كهاٍخ رغ١١و لَُ

 (  اٌغٕبئٟ

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

َعبَعخُ  جَبُػ فِٟ ُىَعبَعٍخ اٌيُّ ْٖ ِّ ٌْ جَبٌػ ا ْٖ ِِ ب  َٙ َىبٍح ف١ِ ْْ ِّ ِٖ َو ًُ ُِٔٛه ضَ َِ  ِٗ اأْلَْه َٚ اِد  َٚ ب َّ َه ُ ُُٔٛه اٌ ْٓ )َّللاه ِِ ٌّٞ ٠ُٛلَُل  َوٌت ُكّهِ ْٛ ب َو َٙ َوؤَٔه

ٟءُ  ِٚ ب ٠ُ َٙ ال َغْوث١ِهٍخ ٠ََىبُك َى٠ْزُ َٚ َّْول١ِهٍخ  جَبَهَوٍخ َى٠ْزٍَُٛٔخ ال  ُِ ْٓ  ََّغَوٍح  َِ  ِٖ ٌُِِٕٛه  ُ ِلٞ َّللاه ْٙ ُٗ َٔبٌه ٌُٔٛه َػٍَٝ ٍُٔٛه ٠َ َْ ََ ّْ ُْ رَ ٌَ ْٛ ٌَ َٚ

 )ٌُ ١ٍِ ٍء َػ ْٟ َّ  ًِّ ُ ثُِى َّللاه َٚ  ًِ ٌٍِٕهب ضَبَي  ِْ ُ اأْلَ ِوُة َّللاه ْٚ َ٠ َٚ َْبُء  َ٠ 

 ٕلق هللا اٌؼظ١ُ

(ٖ٘)إٌٛه:  

 

 اء اٌّؾزو١ِٓ(( )ِملِخ اٌٝ ٌغٕخ اٌؼّلاٍزؾلاس فوع اٚ لَُ)كهاٍخ ِٛٙٛع اٌلهاٍخ: 

 

 8ٕٔٓ/ٔ/ٕٔرؤه٠ـ اػلاك اٌلهاٍخ: 

 

 اٌّملِخ

اْ اٌووبئي االهثؼخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ٟ٘ : ٍٛق اٌؼًّ، اٌزله١َ٠ٓ ،اٌطٍجخ)اٌؾب١١ٌٓ ٚاٌقو٠غ١ٓ(، 

ّٕب ٠زطٍت لَإٌّب٘ظ اٌلها١ٍخ ِغ اٌَّزٍيِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌٚوٚه٠خ ) ِضً االث١ٕخ ٚاٌّقزجواد ٚ اٌّىزجبد ..( ٌنا 

(، ِٚٓ ِٕطٍك هػب٠خ اٌٛىاهح ٚاٌغبِؼخ ٌال٘زّبَ اٍؾلاس لَُ اٌطت اٌغٕبئٟ ( بد االكاهح اٌمب٠ٛٔخ اٌؾبٌٟ ) رم١ٕ

ماد االصو اٌٛاٙؼ فٟ فلِخ ٚ ر١ّٕخ اٌّغزّغ ٚ اٌطج١خ  ثبٌزقٖٖبد اٌؼ١ٍّخ ٚ اٌزم١ٕخ ٚ االكاه٠خ ٚ ِٓ اعً اْ ال  

ػتء ػٍٝ اٌغبِؼخ ٌنا  فمل أطٍك اٌزغ١١و ِٓ االِٛه ٚاالػزجبهاد اٌزب١ٌخ  ٠زؾٛي اٌٝ رغ١١و غ١و اٌّقطٜ ٌٗ ٠ٖٚجؼ

:-  
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مَُ ٚؽَت اٍزٕبكا اٌٝ اٌزمو٠و اٌّوفٛع ِٓ لجً اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌ رمو٠و اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌمَُ: .ٔ

 ثّؾٚو رُ هفغ اٌطٍت اٌٝ ِغٌٍ اٌمَُ ٚاٌّٛافمخ ػ١ٍٗ ،اػالٖاٌّنووح ثزبه٠ـ 

ربَ ِغ اٌؾبعخ اٌفؼ١ٍخ  ِٓ اثوى األٍجبة ٚاّ٘ٙب ٚمٌه ٌىٟ ٠ىْٛ ٕ٘بن رطبثك ٚرالإَ: ٠ؼزجو ٍٛق اٌؼًّ .ٕ

اٌزؾٛي ا١ٌٙب  اٌّؼ١ٕخ ٌٍزقٖٖبد اٌؼ١ٍّخ  ٌٍّغزّغ ٚ اٌّئٍَبد اٌؾى١ِٛخ ٚاْ ؽبعخ ٍٛق اٌؼًّ فٟ اٌّؾبفظخ

و ِٚزطٍجبد االػزّبك ػىَزٗ اٍزّبهاد االٍزج١بْ اٌنٞ أولد ػ١ٍٗ اٌٛىاهح ٚاٌغبِؼخ فٟ ٚلذ ٍبثك ٌزٍج١خ ِؼب١٠

 االوبك٠ّٟ.  )ٚوّب ِوفك ِغ اال١ٌٚبد اٌقبٕخ ثآهاء اهثبة اٌؼًّ اٌقبٕخ ثبٌلهاٍخ(

: ٌلٜ اٌطٍجخ اٌؾب١١ٌٓ هغجخ فٟ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌْٙبكح اٌّوغٛثخ ٚاٌّطٍٛثخ فٟ ٍٛق اٌؼًّ ٚفك أهاء اٌطٍجخ  .ٖ

اٍزّبهاد  –غ اال١ٌٚبد اٌقبٕخ ثبٌلهاٍخ اؽز١بعبد ٚاٍزضّبهاد اٌلٌٚخ ٚرٛعٙبرٙب اٌَّزمج١ٍخ.  )ٚوّب ِوفك ِ

 اٌطٍجخ اٌقو٠غ١ٓ(

:اٌطٍجخ االٚائً اٌواغجْٛ ثبوّبي اٌلهاٍخ فٟ و١ٍبد اٌغبِؼخ اٌزم١ٕخ االكاه٠خ ثؤِىبُٔٙ اٌمجٛي  اٌطٍجخ اٌقو٠غ١ٓ  .ٗ

 فٟ اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ ثلال ِٓ اٌن٘بة اٌٝ و١ٍبد افوٜ ٠مجٍْٛ ف١ٙب ِٓ اٌّوؽٍخ االٌٚٝ.

اٌزله١َ٠خ ػٍٝ اٌّالن اٌلائُ ٚفٟ اٌزقٖٔ اٌّيِغ  ( ِٓ اػٚبء ٖٕ): ٠زٛفو ؽب١ٌباٌزله١َ٠خ  .٘ ا١ٌٙئخا١ٌٙئخ

( ُِٕٙ ِبعَز١و ثٍمت اٍزبم ٕٔ) ُٕٙ ِٓ ؽٍّخ اٌلوزٛهاٖ ، ٚ( رله١١َ٠ٓ ِٖٗ ثّب ال ٠مً ػٓ صالصخ )اٌزؾٛي ا١ٌ

 ( ُِٕٙ ثىبٌٛه٠ًٛ ثٍمت ِلهً َِبػل .7َِبػل ِٚلهً َِبػل، ٚ صالصخ )

 ال ٠ٛعل فٟ ِؼب٘ل اٌغبِؼخ لَُ ِْبثٗ ٌٙنا اٌمَُ ٚال رقٖٖبد ػ١ٍّخ عل٠لح فوػ١خ ٌٙنا اٌمَُ ا٠ٚبً. .ٙ

فزؼ كهاٍخ َِبئ١خ رؼٛك ثبٌٕفغ ٚاٌفبئلح اٌؼ١ٍّخ ٚااللزٖبك٠خ ٌٍمَُ اٌّيِغ اٌزؾٛي ا١ٌٗ ٚاٌغبِؼخ  ثبإلِىبْ .7

 . ثٖٛهح ػبِخ

( ٛبٌت فٟ اٌلهاٍخ اٌَّبئ١خ ٚ٘ٛ ٠ّضً هثغ َٔجخ اٌّمج١ٌٛٓ فٟ و١ٍبد لو٠جخ ربثؼخ ٌغبِؼخ ٠٘ٓزٛلغ لجٛي ) .8

 ثبثً، ٌٚىٓ ثّلح ٍٕز١ٓ)ّٙبكح كثٍَٛ(

 إٌّب٘ظ اٌؾب١ٌخ: .9

 

 

 اٌّوؽٍخ االٌٚٝ

 

 اٌَّزٍيِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌٚوٚه٠خ:

 رزٛفو اٌمبػبد ٚاٌّقزجواد اٌزب١ٌخ:

 ( ٛبٌت.ٖٓ( لبػبد اٍز١ؼبة اٌٛاؽلح )ٙ)  - أ

 ( ٛبٌت.8ٓ)  اٌّلهعخمبػخ اٌ - ة

 .اٌّؾبٍجخ اٌؾ١ِٛخ ( اؽلُ٘ ٌٍؾبٍجبد ٚاالفو رقِٖٖٟٕقزجواد ػلك ) - د
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 ( ٛبٌت.ٖٓرَزٛػت وً ٚاؽلح ) ِقزجو ٌّبكح اٌزٕف١ن - س

 :كهياخان:  نثامهااملعياز  -ج

فف ِئ٘الص حٌى١ٍش ٚو١ف ٘زٖ حٌّئ٘الص طغطٟ وً ِغخكخص حٌّٕٙـ١ش ٌٍزشٔخِؾ.  - ف

( 1حالػظّخدحص(. أوًّ حٌـذٚي) -حٌلـُ  -٘زح حٌٛفف ٠ـذ حْ ٠ظنّٓ )حٌزٕخ٠خص 

 ٍِخقخص حٌى١ٍش .
 صب١ٔبً : ػًّ رله٠َٟ اٌى١ٍخ - ؿ

 حٌّؼٍِٛخص ِٓ ك١غ ِظطٍزخص حٌؼًّ.(، ٍِخـ ػًّ حٌظذس٠غ١ٓ فف ٘زٖ 2حوًّ حٌـذٚي ) - د

 صبٌضبً : ؽغُ اٌى١ٍخ - م

ٔخلؼ ٚرىفخ٠ش كـُ حٌى١ٍش ِٚذٜ حٌظفخػً ِغ حٌطٍزش، ٔقق حٌطٍزش، فؼخ١ٌخص خذِش أٌـخِؼش  - س

ؼًّْٛ ٚحٌّظخققْٛ ٚحسرخد حٌحٌظط٠ٛش حٌظخققٟ حٌؼاللش ِغ عٛق حٌؼًّ، ح١ٌّٕٙ
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 :انتعهيالخ:  انتاظعياز املع

 اٚال: اٌّىبرت، اٌمبػبد اٌلها١ٍخ، ٚاٌّقزجواد 

 .ٌقٔ ر١َٙالد اٌجؤبِظ ٌلػُ اٌؾٖٛي ػٍٝ ِقوعبد اٌطبٌت ٚرغ١ٙي اٌزؼٍُ إٌّْٛك 
 1- : ٠ظنّٓ ػًّ حٌزشٔخِؾ حالوخد٠ّٟ ػذد ِٓ حالؿشحءحص ٚحٌظغ١ٙالص حالدحس٠ش ٚحٌمخ١ٔٛٔش ٌظز١ًٌ  اٌّىبرت

حٌؼمزخص حِخَ حٌطٍزش ٌٍٛفٛي حٌٝ ِخشؿخص حٌطخٌذ حٌّطٍٛرش ك١غ حْ ِىظزٟ سث١ظ ِٚمشس حٌمغُ ِفظٛكش دحثّخ 

حِخَ دسحعظٗ خالي فظشس  حِخَ حٌطٍزش ٌالعظّخع حٌٝ حٌّؾخوً حٌظٟ طؼ١ك دسحعش حٌطخٌذ ٚطز١ًٌ ٘زٖ حٌؼمزخص

حٌذسحعش. رخالمخفش حٌٝ ٚؿٛد ػذد ِٓ حٌّؼ١ذ٠ٓ ٚحٌز٠ٓ ٠ىْٛٔٛ لش٠ز١ٓ ِٓ حٌطٍزش ٌذػُّٙ ِخد٠خ ٚػ١ٍّخ 

ِٚؼ٠ٕٛخ. وزٌه ٠ٛؿذ ِشؽذ ٚحكذ ٌىً هٍزش حٌمغُ ٠غّٝ ِشؽذ حٌمغُ ٚػذد حخش ِٓ حٌّشؽذ٠ٓ ِٓ حػنخء 

حٌمغُ ٌٍؼًّ ػٍٝ كً ِؾخوً حٌطٍزش حالؿظّخػ١ش هخٌذ فٟ  31ح١ٌٙجش حٌظذس٠غ١ش رٛحلغ ِشؽذ ٚحكذ  ٌىً 

ٚحاللظقخد٠ش ......حٌخ. ٘زح رخالمخفش حٌٝ ٚكذس حالسؽخد حٌظشرٛٞ ػٍٝ ِغظٜٛ حٌّؼٙذ ٚحٌظٟ طؼًّ ِغ وً 

 حاللغخَ حٌؼ١ٍّش

 2- :( ِـٙضس رخكذع لبػبد كها١ٍخ ٠8ّظٍه حٌزشٔخِؾ حٌظؼ١ٍّٟ ػذد ِٓ حٌمخػخص حٌذسحع١ش ) اٌمبػبد اٌلها١ٍخ

 Dataحٌظم١ٕخص حٌظؼ١ّ١ٍش ٌّغخػذس حٌظذس٠غٟ فٟ ح٠قخي حٌّخدس حٌؼ١ٍّش ٌٍطخٌذ ك١غ طٛؿذ حؿٙضس حٌؼشك )

show ( رخالمخفش حٌٝ حالٔظّش حٌّغخػذس ِؼً )حؿٙضس حٌظى١١ف ٚحٌظذفجش ٚحالٔخسس ...حٌخ( حٌظٟ طؼطٟ حٌطخٌذ

 حٌشحكش حٌٕفغ١ش خالي حٌّلخمشس

 اٌلها١ٍخ اٌزبثؼخ ٌٍجؤبِظ( ٠ّضً اؽلٜ اٌمبػبد ٔ-9هلُ )ٕٛهح 

 

مختبرات  (3)ٌدعم برنامج لسم تمنٌات ادارة المواد مفرداته المنهجٌة من خالل عدد من المختبرات  المختبرات: -.

. واالشكال التالٌة توضح CNC)متوزعة على طابك فً البناٌة وبمساحات وافٌة وهً )مختبر تطبٌمات الحاسوب

 بعض هذه المختبرات.
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 مصادر الحوسبةثانٌاً : 

ٕف ِٖبكه اٌؾٍٛجخ )ِؾطبد ػًّ ، ١ٍوفو ، اعياء فيْ اٌج١بٔبد ، ّجىبد اٌؾبٍجبد( ٚاٌزٟ ٠ّىٓ االٍزفبكح 

ِٕٙب ِٓ لجً اٌطٍجخ. ث١ٓ ػلك ٍبػبد اٌؼًّ ٌّٖبكه اٌّؼٍِٛبد االٌىزو١ٔٚخ ٌٍطٍجخ فٟ ِٛلغ اٌلهاٍخ ٚاٌمَُ 

 اٌلافٍٟ. 

 ٟٚ٘ وّخ ٠خطٟ:ٌٍٚغٕظ١ٓ حالٌٚٝ ٚحٌؼخ١ٔش طٛؿذ ػذد ِٓ حٌزشحِؾ حٌظٟ ٠ـٙض رٙخ حٌطٍزش ٌغشك حوّخي ِظطٍزخطُٙ حٌذسحع١ش 

 (AutoCadرشٔخِؾ ) .1

 (Windowsرشٔخِؾ ) .2

 (Wordرشٔخِؾ ) .3

 (PowerPointرشٔخِؾ ) .4

 (Excelرشٔخِؾ ) .5

 ِـّٛػش رشحِؾ حخشٜ .6

 ؽزىخص حٌلخعزخص .7

عخػش حعزٛػ١خ ٚوزٌه مّٓ ؿذحٚي ح٠نخ فٟ  21حٚلخص حٌذٚحَ حٌشعّٟ كٛحٌٟ عخػخص حٌؼًّ كغذ ؿذحٚي خالي 

 حاللغخَ حٌذحخ١ٍش رخالمخفش حٌٝ حٌخذِخص حٌظٟ ٠مذِٙخ ِشوض حٌلخعٛد ِٚشوض حالٔظشٔض ٚحٌّىظزش حٌّشوض٠ش فٟ حٌّؼٙذ
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 التوجٌهثالثاً :

 مصادر الحوسبة ، المختبرات.صف كٌف ٌتم توجٌه الطلبة بصورة مناسبة الستخدام االدوات ، االجهزة ، 

 

تحتوي كل المختبرات ومصادر الحوسبة على اشخاص متخصصٌن فنٌن مهمتهم توجٌه الطلبة لالستفادة من هذه 

االدوات ، االجهزة ، مصادر الحوسبة ، المختبرات الموجودة فً البرنامج مع التوجٌه باالستخدام الصحٌح 

 للحفاظ على هذه االجهزة 

 

 ة وتحدٌث التسهٌالت.صٌانرابعاً : 

صف شروط وخطوات الصٌانة والتحدٌث )الستخدام االدوات ، االجهزة ، مصادر الحوسبة ، المختبرات( 

 المستخدمة من لبل طلبة البرنامج.

تتم صٌانة ومعاٌرة االجهزة بشكل دوري حٌث توضع الخطط الالزمة لذلن وتوفر المبالغ المطلوبة لبل مدة كافٌة لبل 

الدراسً الجدٌد. حٌث ٌموم مسؤول المختبر بتمدٌم طلب الى رئاسة البرنامج لبل بدء الدراسة بشهر بدء العام 

باالحتٌاجات الالزمة لٌتم تجهٌزها للمختبر، باالضافة لذلن ٌموم مسؤول المختبر والمعٌد المسؤول عن المادة المعٌنة 

مختبرٌة واجهزة المٌاس بما ٌضمن ادامتها ٌمومان باجراء الفحص والصٌانة الدورٌة للبوردات واالجهزة ال

 واستمرارها بالعمل لدعم البرنامج االكادٌمً

 

 خدمات المكتبةخامساً : 

صف ولٌٌم امكانٌات المكتبة لخدمة البرنامج التعلٌمً متضمنا االرتباط التمنً لتوفٌر احتٌاجات البرنامج والمعهد ، 

او عضو الهٌئة التدرٌسٌة للحصول على كتاب او مصدر معلومات  او الطرٌمة المتبعة لتمدٌم طلب من لبل الطالب

 .غٌر متوفر بالمكتبة

 

ان مكتبة خاصة بالبرنامج التعلٌمً غٌر متوفرة ولكن هنان مكتبة مركزٌة لبرامج المعهد جمٌعا  تحتوي على عدد 

كبٌر من الكتب المتخصصة والحدٌثة باالضافة الى عدد من الدورٌات والمجالت المتخصصة. باالضافة الى ذلن فان 

متاحة الى الطلبة واالساتذة.كما ٌحتوي البرنامج على  المكتبة تحتوي على مكتبة الكترونٌة فً مختلف االختصاصات

 Hinariعدد من الموالع االلكترونٌة مثل مولع 

 تعلٌمات شاملة عن التسهٌالتسادساً : 

صف كٌف ان البرنامج التعلٌمً ٌؤكد ان التسهٌالت واالدوات واالجهزة المستخدمة فً البرنامج هً مؤمنة لتادٌة 
 الغرض الموضوعة له.
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ما ٌتم تجهٌزه فً البرنامج التعلٌمً او المعهد ضمن مجموعة التسهٌالت )االجهزة ، المكتبة ، المختبرات ،  أن كل

المصادر الحاسوبٌة ، وغٌرها( هو لتلبٌة حاجة الطلبة الكمال المشروع التعلٌمً وتنفٌذ المخرجات المطلوبة حٌث فً 

ا او تحدٌثها او اخراج الغٌر صالح للعمل من الخدمة فترات دورٌة ٌتم مراجعة عمل هذه االمور لتطوٌر ادائه

 واستبداله بما هو افضل.

Academic Research:البحثالعلميا ثامن
 األدوات المطلوب فً هذا المحور 

 وحسب الخطة ادناه 6112/6112أوال: خطة البحث العلمً للعام الدراسً 

  ػذد حٌزلٛع حٌّخطو ٌٙخ 

      ػذد حٌزلٛع حٌّٕـضس 

 : ؽ١ش رؼزّل االٍزّبهح اكٔب7ٖٕٔٓصب١ٔب: اؽٖبئ١بد ثؤػلاك اٌجؾٛس إٌّْٛهح ِٚغبالرٙب ٌؼبَ 

ػلك  اٍُ اٌزله٠َٟ د

 اٌجؾٛس

 اٌّغبي اٌؼٍّٟ ػٕٛاْ اٌجؾش

 ٌٍجؾش 

ِٛلف  اٌّغٍخ

إٌزبط 

 اٌؼٍّٟ

 ِٕؾٛس      

 ثالثا: الموازنة المالٌة المخصصة للبحث العلمً

 او المعهد للبحث العلمً فً الكلٌة ال توجد موازنة مالٌة مخصصة

 رابعا: نماذج من المجالت العلمٌة المحكمة التً تصدرها

 .معهدناال توجد مجلة علمٌة فً 

  دعم املؤظعح:  نعاشسااملعياز: 

 اٚال: اٌم١بكح 
  ٕف ل١بكح اٌجؤبِظ اٌزؼ١ٍّٟ ٚٔبلِ وفب٠زٙب ٌزبو١ل ّٙبْ عٛكح ٚاٍزّواه٠خ اٌجؤبِظ ٚو١ف رمَٛ اٌم١بكح

 ثبرقبم اٌمواهاد اٌزٟ رئصو ػٍٝ اٌجؤبِظ.
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  رزّضً ل١بكح اٌجؤبِظ اٌزؼ١ٍّٟ ثْقٔ هئ١ٌ اٌمَُ ٚ ٠َبػلٖ فٟ اكاء ِٙبِٗ ِموه اٌمَُ ؽ١ش اْ ٕ٘بن

ِٛإفبد ِؼ١ٕخ ٠غت رٛفو٘ب ثوئ١ٌ اٌمَُ وبٌْٙبكح ٠غت اْ ٠ىْٛ ِٓ ؽٍّخ اٌلوزٛهاٖ ٌٚٗ فجوح ثبٌؼًّ 

بٛ ثوئ١ٌ اٌمَُ ٚاٌّموه اٌم١بَ ثبالػّبي اٌوٚر١ٕ١خ ٚاٌزٟ ِٕٙب ر١ٙبح االكاهٞ ِٚٓ ّٙٓ االفزٖبٓ ؽ١ش ٠ُٕ

اٌَّزٍيِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٚزبثؼخ ١ٍو اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٚزبثؼخ ِْبوً اٌطٍجخ ٚرٕظ١ُ اٌغلٚي االٍجٛػٟ 

 ٚاالِزؾبٔبد اٌف١ٍٖخ ٚإٌٙبئ١خ ٚغ١و٘ب ِٓ االِٛه اٌوٚر١ٕ١خ. ثبالٙبفخ اٌٝ مٌه فبْ اٌمواهاد اٌّّٙخ 

ٚا١ٌّٖو٠خ اٌّزؼٍمخ ثبٌجؤبِظ اٚ اٌطٍجخ ف١زُ ِٕبلْزٙب ٚارقبم٘ب ػٓ ٛو٠خ ِغٌٍ اٌمَُ ٚاٌنٞ ٠زّٚٓ ػلك 

ِٓ االٍبرنح فٟ اٌمَُ ٠ٚزٕؼمل اعزّبع ِغٌٍ اٌمَُ ٌىً اٍجٛػ١ٓ اعزّبع ٌّٕبلْخ االِٛه اٌّّٙخ ٚارقبم 

واه إٌزبئظ االِزؾبٔبد اٌف١ٍٖخ اٌمواهاد اٌالىِخ. ِٚٓ االِٛه اٌزٟ ٠زُ ِٕبلْزٙب فٟ ِغٌٍ اٌمَُ ال

ٚإٌٙبئ١خ ، اٌٛٙغ اٌّبٌٟ ٌٍجؤبِظ اٌزؼ١ٍّٟ ٚا١ٌخ ٕوف ا١ٌّيا١ٔخ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ ، رْى١ً ٌغبْ 

 اٌجؤبِظ اٌزؼ١ٍّٟ ٚغ١و٘ب. 

 ٌٟصب١ٔبً : ١ِيا١ٔخ اٌجؤبِظ ٚاٌلػُ اٌّب 

ٟ ٚا٠ٚبػ اٌلػُ اٌّبٌٟ اٌّئٍَٟ ٕف اٌؼ١ٍّخ اٌَّزقلِخ الْٔبء ا١ٌّيا١ٔخ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ اٌزؼ١ٍّ -ٔ

 ٌٍجؤبِظ. ِزّٕٚب ِٖبكه اٌلػُ اٌّبٌٟ اٌضبثزخ ٚاٌّزغ١وح ٌٍجؤبِظ. 

  .١ٌٌ ٌٍجؤبِظ اٌزؼ١ٍّٟ ١ِيا١ٔخ فبٕخ ؽ١ش ٠ؼزّل و١ٍب ػٍٝ اٌّؼٙل فٟ رٍج١خ وً اؽز١بعزٗ اٌضبثزخ ٚاٌّزغ١وح 

  
 اٌـ.، اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚٚهُ اٌؼًّاٌّؼ١ل٠ٓ اٌلهعبد ٚ ِٓ ؽ١ش ِٓ لجً اٌّئٍَخ اٌزله٠ٌ ٠زُ كػُ و١ف ٕف -ٕ

   ٌٝ٠ٍٕٛبً ٠زُ اػطبء رفوؽ ػٍّٟ اٌٝ ػلك ِٓ االٍبرنح ٌالّزوان  فٟ اٌّئرّواد ٚ ٚهُ اٌؼًّ اٌزٟ رؼًّ ا

 رط٠ٛو اٌجؤبِظ اٌزؼ١ٍّٟ. 

ٌٍؾبالد اٌغ١و ِنوٛهح ٍبثمب ، ٕف و١ف ِٖبكه اٌز٠ًّٛ رُغٙي ٌز١ٖبٔخ ٚرؾل٠ش اٌجٕٝ اٌزؾز١خ ، اٌَّزٍيِبد  -ٖ

 اٌٚوٚه٠خ ، ٚاالعٙيح اٌَّزقلِخ فٟ اٌجؤبِظ. 

  .ٟؽم١مخ ال ٠ٛعل اٞ ِٖله ر٠ًّٛ ٌٍجؤبِظ اٌزؼ١ٍّٟ غ١و اٌز٠ًّٛ اٌّئٍَبر 

 رؾم١ك رىْٛ لبكهح ػٍٝ ثؾ١ش فٟ اٌجؤبِظ بٌطالةث ف١ّب ٠زؼٍك اٌمَُ اٌّٛٙؾخ فٟ ٘نا اٌّٛاهك ِلٜ وفب٠خ ل١١ٌُ -ٗ

 .ٔزبئظ اٌطالة

  ؽم١مخ اْ ِٖبكه اٌز٠ًّٛ ٌٍجؤبِظ ٟ٘ وبف١خ ٌَل ؽبعخ اٌجؤبِظ ثّب ٠ّٚٓ أغبى ِقوعبد اٌطبٌت

 اٌّطٍٛثخ فٟ اٌجؤبِظ. 

 

 صبٌضبً :اٌزٛظ١ف 

    .ٕف ِٖبكه اٌزٛظ١ف )اٌىبكه االكاهٞ ٚاٌزمٕٟ( ٚاٌقلِبد اٌّئ١ٍَخ اٌّملِخ اٌٝ اٌجؤبِظ 
  فالي فزواد ى١ِٕخ غ١و ِؾلكح ٠زُ رؼ١١ٓ ػلك ِٓ االّقبٓ االكاه٠ٓ ٚاٌزم١١ٕٓ ٌلػُ ػًّ اٌجؤبِظ ٚاوّبي

فٟ اٌْقٔ اٌنٞ ١َِوح اٌطٍجخ ٚؽَت اٌؾبعخ ؽ١ش ٠زُ ػًّ اػالْ رٛٙغ ف١ٗ اٌْوٚٛ اٌزٟ ٠غت رٛفو٘ب 

٠وغت ثبٌؼًّ ِٚٓ صُ ٠زُ ِمبثٍخ االّقبٓ اٌواغج١ٓ فٟ اٌؼًّ فٟ اٌجؤبِظ ِٚٓ فالي اٌّمبثٍخ ٠زُ رم١١ُ 
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اٌْقٔ ثبالٙبفخ اٌٝ ِمِٛبد افوٜ ٠زُ اػزّبك٘ب ٌؼًّ اٌّفبٍٙخ ث١ٓ اٌّزمل١ِٓ ٌٍؼًّ ٚافز١به االوفئ 

 .ُِٕٙ 
 

 . َُهاثؼبً : اٍزؾلاس ٚرؼط١ً اٌفوٚع اٌم 

 

 ٔ- ػ١ٍّخ اٍزؾلاس اٌفوٚع اٌغل٠لح. ٕف 

 :٠زُ اٍزؾلاس اٌى١ٍبد فٟ عبِؼخ ِؼ١ٕخ ِٓ فالي اٌقطٛاد اٌزب١ٌخ 

 رُىٍف ٌغٕخ ِٓ اٌزله١١َ٠ٓ فٟ اٌغبِؼخ ثبفزٖبٕبد ِقزٍفخ ٌزمل٠ُ كهاٍخ اٍزؾلاس اٌفوٚع اٌغل٠لح  -ا

وؽخ فٟ اٌى١ٍخ ػٍٝ اْ ِزّٕٚخ اٌوإ٠خ ٚاٌوٍبٌخ ٚاال٘لاف ٚ ؽبعخ ٍٛق اٌؼًّ ٌالٍزؾلاس ٚااللَبَ اٌّمز

ال ٠مً ػلك االلَبَ ػٓ ل١َّٓ فٟ اٌى١ٍخ اٌَّزؾلصخ )٠ٛعل ٕ٘بن ّوٚٛ ٚٙٛاثٜ الٍزؾلاس اٌى١ٍبد 

 ٚااللَبَ اٌؼ١ٍّخ ٠غت رٛف١و٘ب ٌالٍزؾلاس(.

 رملَ اٌلهاٍخ اٌّمزوؽخ اٌٝ ِغٌٍ اٌّؼٙل ١ٌزُ ِٕبلْزٙب ٚاٌّٖبكلخ ػ١ٍٙب ٚهفؼٙب اٌٝ عبِؼخ اٌفواد  -ة

 ١ٕخ ٌٍّٖبكلخ ػٍٝ فزؼ رٍه اٌفوٚع .االٍٜٚ اٌزم

 رملَ اٌلهاٍخ اٌٝ كائوح اٌزقط١ٜ ٚاٌّزبثؼخ فٟ ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌؼوال١خ ٌّالؽظخ  -ط

رٛف١و اٌْوٚٛ ٚاٌٚٛاثٜ إٌّٖٛٓ ػ١ٍٙب فٟ اٌمٛا١ٔٓ إٌبفنح ِٚٓ صُ ٠زُ اٍزؾٖبي ِٛافمخ اٌٛى٠و ػٍٝ 

 االٍزؾلاس.

 

 ٕ- اٌَّزقلِخ ٌغٍك و١ٍخ ِؼ١ٕخ. ٕف اٌَزوار١غ١بد 

 

  َُفبَِبً : اٌلػُ ٌٍزط٠ٛو إٌّٟٙ ٌٍم 

  ، ٕف اٌلػُ اٌّملَ ٌٍزط٠ٛو إٌّٟٙ ِٓ فالي اٌفؼب١ٌبد اٌزب١ٌخ ػطٍخ ٔٙب٠خ االٍجٛع ، اٌَفواد ا١ٌَبؽ١خ

 ٚهُ اٌؼًّ ، إٌلٚاد ِٓ فالي اٌزقط١ٜ ٚاٌلػُ.

 ّاٌقطخ اٌىبٍِخ ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ ِٓ كٚهاد ٚٚهُ ػًّ ٠ٍٕٛب ٚلجً ثلء اٌؼبَ اٌلهاٍٟ ٠ملَ وً ثؤبِظ رؼ١ٍ ٟ

ٚٔلٚاد ْٚٔبٛبد ٛالث١خ ٚصمبف١خ ٚف١ٕخ ٚه٠ب١ٙخ ٚغ١و٘ب ١ٌزُ ػًّ اٌزق١ٖٖبد اٌّب١ٌخ ٚرٛف١و اٌّزطٍجبد 

 االفوٜ اٌالىِخ ٌزٕف١ن اٌقطخ اٌّملِخ.

 ٍبكٍبً : رؼ١ٍمبد ّبٍِخ ػٓ اٌز١َٙالد 

 َ١ٙالد ٚاالكٚاد ٚاالعٙيح اٌَّزقلِخ فٟ اٌجؤبِظ ٟ٘ ِئِٕخ ٕف و١ف اْ اٌجؤبِظ اٌزؼ١ٍّٟ ٠ئول اْ اٌز

 ٌزبك٠خ اٌغوٗ اٌّٛٙٛػخ ٌٗ.

  ، أْ وً ِب ٠زُ رغ١ٙيٖ فٟ اٌجؤبِظ اٌزؼ١ٍّٟ اٚ اٌى١ٍخ ّٙٓ ِغّٛػخ اٌز١َٙالد )االعٙيح ، اٌّىزجخ

اٌزؼ١ٍّٟ ٚرٕف١ن اٌّقزجواد ، اٌّٖبكه اٌؾبٍٛث١خ ، ٚغ١و٘ب( ٘ٛ ٌزٍج١خ ؽبعخ اٌطٍجخ الوّبي اٌّْوٚع 

اٌّقوعبد اٌّطٍٛثخ ؽ١ش فٟ فزواد كٚه٠خ ٠زُ ِواعؼخ ػًّ ٘نٖ االِٛه ٌزط٠ٛو اكائٙب اٚ رؾل٠ضٙب اٚ اعواء 

 اٌّؼب٠وح اٌلٚه٠خ ٌٙب اٚ افواط اٌغ١و ٕبٌؼ ٌٍؼًّ ِٓ اٌقلِخ ٚاٍزجلاٌٗ ثّب ٘ٛ افًٚ.
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 المالحك
 ملخص المؤسساتً

 المعهد -2

 بابل  ، جامعة الفرات االوسط التمنٌة –االسم: المعهد التمنً  -ا

 كربالء –طرٌك حلة   -بابل  –العنوان: العراق 

 د.عباس رزاق  عبد ، أستاذ مساعد -ب
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 الٌوجد اعتماد سابك. -ج

 

 نوع السٌطرة: -0

اللٌمٌة ، اتحادٌة ، صف نوع السٌطرة االدارٌة للمعهد ، مثال  ، خاصة غٌر ربحٌة ، خاصة ، طائفٌة ، 

 عامة.

 نوع السٌطرة االدارٌة على المعهد هو مؤسسة حكومٌة أتحادٌة.

 الوحدة التعلٌمٌة: -.

صف الوحدة التعلٌمٌة التً تتضمن البرنامج متضمنا  السلسلة االدارٌة من مسؤول البرنامج التعلٌمً 

 .الى رئٌس المؤسسة التعلٌمٌة. متضمنا  االسم والعنوان

( فً المعهد التمنً بابل وهو البرنامج التعلٌمً لتعلٌمً )لسم تمنٌات االدارة المانونٌةالبرنامج اٌوجد 

والذي ٌرتبط ارتباط مباشر برئٌس فسه رئٌس المسم الوحٌد فً المعهد  حٌث ان مسؤول البرنامج هو ن

 المؤسسة التعلٌمٌة )عمٌد المعهد التمنً( من دون اي سلسلة ادارٌة.

 

 الدعم االكادٌمً:وحدات  -2

 اكتب اسماء والعناوٌن الوظٌفٌة لمسؤولً وحدات الدعم االكادٌمً:

 العنوان الوظٌفً اسم المسؤول الوحدة ت

 مدرس مساعد  مواد الحاسبات ومتطلبات المعهد 2

 
 وحدات الدعم الغٌر االكادٌمً: -5

 اكادٌمً:اكتب اسماء والعناوٌن الوظٌفٌة لمسؤولً وحدات الدعم الغٌر 

 العنوان الوظٌفً اسم المسؤول الوحدة ت

 مدرب فنً الدم وزٌرة جاسم مسؤول المختبرات 2

 مدرب فنً اشرف مانع المكتبة المركزٌة 0

 استاد مساعد د حٌدر حمزة ابراهٌم المولع االلكترونً .
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 وحدة الساعة: -6

 كل ساعة نظرٌة او عملٌة وحدة واحدة . البرنامج التعلٌمً ٌعمل بالنظام االكادٌمً السنوي حٌث تمثل


