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و يصطفى رحٍى ظاىر.و  :انخذرٌسً اسى 

M 1973_m@yahoo.com ًانبرٌذ االنكخرًن :

 :اسى انًادة احلريبث وحمىق االَسبٌ

 :يقررانفصم  

حمىق كم فرد يبنه يٍ حمىق ويبعهيه يٍ واجببث دراست  : ةاىذاف انًاد

حمىق ادلراة واالعالٌ انعبدلي حلمىق و تعريف حمىق االَسبٌ واحلريبث

 االَسبٌ واحلك ببحلريت انشخصيت وحك احليبةواحلك ببجلُسيت

  
: ةانخفاصٍم االساسٍو نهًاد

  ( الجزء االول،الجزء الثانً )  حقوق االنسان

رعد الجدة. د  
: ةانكخب انًنيجً

: ةانًصادر انخارجً  انعبيت احلريبث واحلمىقكتب 

 انفصم انذراسً انفصم االًل انفصم انثانً  االيخحاٌ اننيائً

 70%  10%  

ٌميتق 5% + 

10%  

تقٍٍم% 5 + 
االًل 

 انثانً
 

: حقذٌراث انفصم

الكٍمٍاء التطبٍقٍتفرع  –المرحلت االولى  : ةيؼهٌياث اضافً 
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ةانًاده اننظري ةيلانًاده انؼى انًالحظاث ارٌخانج   

ع
ٌ
سب

ال
 ا

  

 1 2011-9-29 تعريف حمىق االَسبٌ

  

حمىق ادلراةا  6-10-2011 2 

  

 3 2011-10-13 خصبئص حمىق االَسبٌ

  

 4 2011-10-20 يبهيت حمىق االَسبٌ

  

 5 2011-10-27 فئبث حمىق االَسبٌ

  

 6 2011-10-31 االعالٌ انعبدلي حمىق االَسبٌ

  

حمىق االَسبٌ يف االسالو   3-11-2011 7 

  

 8 2011-11-10 يمبصذ حمىق االَسبٌ

  

 9 2011-11-17   حك احليبة

  

 10 2011-11-24 احلك ببحلريت انشخصيت

  

 11 2011-12-1   حك االتصالث

  

 12 2011-12-8   حريت انسكٍ

  

 13 2011-12-15 احلك ببجلُسيت

  

 14 2011-12-22 ادلُظًبث غري احلكىييت ودورهب يف انذفبع عٍ حمىق االَسبٌ

  

 15 2011-12-29 عًم انهجُت انذونيت نهصهيب االمحر

  

 16 2011-1-5 عًم انهجُت انذونيت نههالل االمحر

 ػطهت نصف انسنت
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 انفصم انذراسً انثانً – جذًل انذرًس االسبٌػً

 

ةانًاده اننظري ةيلانًاده انؼى انًالحظاث  انخارٌخ 

ع
ٌ
سب

ال
 ا

  

 1 2011-2-9 حك احلفبض عهى اخلصىصيبث انشخصيت

  

 2 2011-2-16   يُظًت انعفى انذونيت

  
 يُظًت انعفى انذونيت اهذفهب         

 
23-2-2011 3 

  

لىق االَسبٌيُظًت يرالبت ح  2-3-2011 4 

  

 5 2011-3-9 ادلُظًتانعربيت دلرالبت حمىق االَسبٌ

  

ادلُظًتانعربيت حمىق االَسبٌ    16-3-2011 6 

  

 7 2011-3-23 حمىق ادلراة يف االسالو

  

 8 2011-3-30 حمىق انطفم يف االسالو

  

حمىق ادلريط يف االسالو     6-4-2011 9 

  
  

سالوحمىق ادلسٍ يف اال    
13-4-2011 10 

  

 11 2011-4-20 حمىق انيتيى يف االسالو

  

حمىق ادلعىق يف االسالو     27-4-2011 12 

  

 13 2011-5-4 تعريف احلريبث

  

 14 2011-5-11 اهذاف احلريبث

  

 15 2011-5-18 يبهيت احلريبث

  

 16 2011-5-25 يمبصذ احلريبث

 

: حٌقٍغ انؼًٍذ                                                    و يصطفى رحٍى ظاىر.و:حٌقٍغ االسخار


