
 جذول انًؼهىياخ انخاصح تانًُاهج

 

حظٍ ػهٍ حظٍُ . و.واطى انتذرَظٍ 

 faun_79@yahoo.comانثزَذ االنكتزوٍَ 

حمىق االَظاٌ اطى انًادج 

ػهٍ كزَى خعُز . د.و.ايمزر انفصم 

تغذاد انجايؼح 

انتًزَط انكهُح 

تًزَط صحح انًجتًغ / تًزَط انصحح انُفظُح وانؼمهُحانمظى 

( 4)رلى انماػح انذراطُح 

ال َىجذ انًختثز 

 َظؼً كم يٍ انفصهٍُ إَعاح يعايٍُ حمىق اإلَظاٌ وحًاَتهااهذاف انًادج 

نتفهى يثادئ حمىق اإلَظاٌ فٍ انًُظًاخ وانشزػاخ انذونُح و

انتفاصُم االطاطُح 

نهًادج 

دراطح فصهُح تتكىٌ يٍ انًحاظزاخ انُظزَح حُث تظاػذ انطهثح 

نتفهى يثادئ  واَىاع حمىق اإلَظاٌ وياهً يعايٍُ تهك انحمىق ػهً 

 كافح االصؼذج انًحهُح وانذونُح 

 ال َىجذانكتة انًُهجُح 

جهاس ػزض انظالَذاخ يهفاخ انىطائط انًتؼذدج 

, يعايُُها, تطىرها:- حمىق اإلَظاٌ, رَاض ػشَش هادٌ. د.أانًصادر انخارجُح 

 (2005, دار ياجذ نهُشز وانتىسَغ, تغذاد), حًاَتها

درجح  30اجزاء ايتحاٌ يٍ تمذَزاخ انفصم 

درجاخ ( 20)يُالشح انطهثح اثُاء انذرص واجزاء اختثاراخ شفىَه نهى 

% 50االيتحاٌ انفصهٍ يؼهىياخ إظافُح 

 %50االيتحاٌ انُهائٍ 
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 جذول انذروص األطثىػٍ

 

االطثىع  انتارَخ  انًادج انُظزَح  انًادج انؼًهُح  انًالحظاخ 

   الفصل الدراسي األول          

1 
27/9/2011 

جذور حمىق االَظاٌ وتطىرها فٍ 

تارَخ انثشزَح 

تمارَز 

 ويُالشاخ

 طاػح 2

 أطثىػُا

حمىق االَظاٌ فٍ انحعاراخ انمذًَح  4/10/2011 2   

حعاراخ وادٌ انزافذٍَ  11/10/2011 3   

انحعاراخ انمذًَح االخزي  18/10/2011 4   

   حمىق االَظاٌ فٍ االطالو 25/10/2011 5

حمىق االَظاٌ فٍ انؼصىر انىططً  1/11/2011 6   

7 
8/11/2011 

حمىق االَظاٌ فٍ انفكز وانثىراخ 

 وانشزَؼاخ انجشئُح

  

8 
15/11/2011 

ػهً يظتىي االفكار وانُظزَاخ 

انظُاطُح 

  

   ػهً يظتىي انثىراخ وانشزػاخ 22/11/2011 9

االػتزاف انًؼاصز تحمىق االَظاٌ  29/11/2011 10   

االػتزاف انذونٍ تحمىق االَظاٌ  6/12/2012 11   

   االػتزاف االلهًٍُ انًؼاصز 13/12/2012 12

انًُظًاخ انذونُح نحمىق االَظاٌ  20/12/2012 13   

حمىق االلهُاخ  27/12/2012 14   

   انفظاد االدارٌ 3/1/2012 15

أاليتحاٌ انفصهٍ      

   الفصل الدراسي الثاني  

حمىق االَظاٌ فٍ يىاثُك انذونُح  15/2/2012 1

وااللهًُُح 

تمارَز 

 ويُالشاخ

 طاػح 2

 أطثىػُا

فٍ االػالٌ انؼانًٍ نحمىق االَظاٌ  22/2/2012 2

وانًفاهُى انذونُح 

  

انؼهذٍَ انذونٍُُ انخاصٍُ تحمىق  29/2/2012 3

االَظاٌ 

  

انًىاثُك االلهًُُح  7/3/2012 4   

االتفالُح االورتُح نحمىق االَظاٌ  14/3/2012 5   

انًُثاق االفزَمٍ نحمىق االَظاٌ  21/3/2012 6

وانشؼىب 

  

اشكال واجُال حمىق االَظاٌ  28/3/2012 7   

ظًاَاخ حمىق االَظاٌ وحًاَتها  4/4/2012 8   



   انعًاَاخ انذطتىرَح 11/4/2012 9

    انعًاَاخ انمعائُح 18/4/2012 10

انعًاَاخ انظُاطُح  25/4/2012 11   

دور انًُظًاخ انحكىيُح غُز انذونُح  2/5/2012 12   

انًزأج وانًىاثُك انذونُح  9/5/2012 13   

دور االيى انًتحذج  16/5/2012 14   

   دور انًُظًاخ االلهًُُح 23/5/2012 15

   أاليتحاٌ انفصهٍ  

 

 

تىلُغ انتذرَظٍ 

ػهٍ كزَى خعُز . د

 رئُض فزع تًزَط انصحح انُفظُح
 

توقيع العميد 

 محمد فاضل خليفة.أ د

 


