توصيف مقرر تاريخ اننظى اإلجتًاعية وانقانىنية
مواصفات المقرر :
البرنامج أو البرامج التى يقدم من خاللها المقرر  :نُضبَش انحمىق
المقرر يمثل عنصراً رئيسيا ً أو ثانويا ً بالنسبة للبرامج :رئيسى
القسم العلمى المسئول عن البرنامج :مجلس الكلية
القسم العلمى المسئول عن تدريس المقرر :فلسفة القانون وتاريخه
\السنة الدراسية  /المستوى  :انفزلخ األونً َ -ظبيٍ ( اَزظبو – اَزضبة ) فصم دراصً صبًَ
تاريخ إعتماد توصيف البرنامج 0292 / 9 / 99 :

( أ ) البيانات األساسية
العنوان  :ربرَخ انُظى انمبَىَُخ واإلجزًبػُخ

الكود  :أ8

الساعات المعتمدة :
الدروس العملية :

المحاضرة  :ارثؼخ صبػبد اصجىػُب

المجموع 56:

ساعات اإلرشاد األكاديمى :

( ب ) البيانات المهنية
 9ـ األهداف العامة للمقرر :
* دراصخ انؼاللخ ثٍُ رطىر انًجزًغ ورطىر شكم انمبَىٌ وجىهزح وصُبغزه
* انزؼزف ػهً جذور وأصىل انُمهه انمبَىَُخ  ،ويب َؼٍُ ػهً فهًهب ورحذَذ صجُم رطىرهب
* اٌ َزؼزف ػهً ربرَخ انُظى انُظى انمبَىَُخ واالجزًبػُخ فً ثؼض انشزائغ انمذًَخ
 0ـ النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر :
ػُذ االَزهبء يٍ دراصخ هذا انًمزر َكىٌ انطبنت لبدرا ػهً -:
أ ـ المعرفة والفهم :
أ ـ  9ـ َزؼزف ػهً دور انمبَىٌ فً ثُبء انًجزًغ.
1

أ ـ  0ـ َهى ثمىاػذ انجحش وانزحهُم انمبَىًَ.
أ ـ  3ـ َؼزف يجبديء انمبَىٌ انًصزي وانُظى انمبَىَُخ انًمبرَخ.
ب ـ المهارات الذهنية :
ب ـ  9ـ َحهم انذراصبد وانجحىس انًزخصصخ فٍ يىضىػبد انًمزر نُحم انًشكالد انمبَىَُخ
انًخزهفخ.
ب ـ  0ـ ًَُزثٍُ انحُهخ وانؼذانخ وانمُبس وغُزهب يٍ وصبئم لبَىَُخ ورطجُمبرهب فٍ والؼُب االجزًبػٍ
ب ـ  3ـ َزثط ثٍُ انُظى انمبَىَُخ انحبنُخ وجذورهب انزبرَخُخ انمذًَخ.
ةَ -4-ضزخهص االحكبو وانمىاػذ انجزئُخ يٍ انمىاػذ انؼبيخ
جـ_أ ـ المهارات المهنية والعملية الخاصة بالمقرر :
جـ_أ ـ  9ـ يكتشف القواعد البديلة للتحكيم ويكتب تقاريرها بمهارة عالية.
جـ_أ ـ  0ـ َشبرن فً األَشطخ انجحضُخ انًخزهفخ.
جـ_ب_ المهارات العامة [:
جـ_ب_ 9ـ َشبرن وَجذي انزاٌ وانحجخ فٍ يضأنخ انضجك انحضبرٌ ثٍُ انشزق وانغزة  ،وثٍُ آصُب
وإفزَمُب  ،صى ثٍُ يصز وانؼزاق لذًَب .
ج_ب ـ  0ـ َضزخذو لىاػذ انًُطك فٍ حم انًشكالد االجزًبػُخ انؼبيخ
-3محتوى المقرر
ػذد
انضبػبد /
األصجىع

يحبضزح

أهًية دراسة انشرائع انقانىنية انقذيًة

4

1

انقانىٌ انيهىدي انقذيى  :أهيًة دراسة انقانىٌ انيهىدي انقذيى ويظادر يعرفتة

4

2

هىية انيهىد و يظادر انقاعذة انقانىنية  :اطم نشاة انيهىد  ,طىائف انيهىد ,
يظادر انشريعة انيهىدية  ,فهسفة و خظائض انقانىٌ انيهىدي

4

1

نظى انقانىٌ انعاو  :نظاو انحكى  ,انتنظيى االداري  ,نظاو انقضاء  ,نظاو انتجريى و
انعقاب

4

2

نظى انقانىٌ انخاص  :انتنظيى انقانىٌ نالحىال انشخظية  ,نظاو االنتزايات و انعقىد
 ,نظاو انًهكية

4

2

الموضــــوع

2

صبػبد إرشبد
دروس أكبدًَُخ /
ػًهُخ

انقانىٌ انعربي انقذيى :اهًية دراسة انقانىٌ انعربي انقذيى و يظذار يعرفتة ,
يظادر انقاعذة انقانىنية

4

2

نظى انقانىٌ انعاو  :نظاو انحكى  ,نظاو انقضاء

4

2

انقانىٌ انعراقي انقذيى  :اهًية دراستة  ,و يظذار يعرفتة.

4

2

 4ـ أساليب التعليم والتعلم :
 4ـ  9ـ اثحبس اخزُبرَخ
 4ـ  0ـ  -ولذ يخصص نًُبلشخ وانحىار كم يحبضزح
َ -- 3 - 4زضًٍ أشكبل ورصىو وجذاول رىضُحُخ papersو . posters
 4ـ  4ـ يىالغ ػهً  netنهجحش فٍ ثؼض انًىاضُغ انًمزرح
 5ـ أساليب تقييم الطالب
 5ـ  9ـ امتحان تظرى نهلئى لتقييم المعرفة والفهم والمهارات الذهنية والمهنية
.
النسبة المئوية لكل تقييم :
امتحان نصف العام  /الفصل الدراسى

%

امتحان نهاية العام  /الفصل الدراسى

% 922

اإلمتحان الشفوى

%

اإلمتحان العملى

%

أعمال السنة  /الفصل الدراسى
أنواع التقييم األخرى
المجموع

%
%
% 922

أى تقييم أخر بدون درجات
 6ـ قائمة المراجع
 6ـ  9ـ مذكرات المقرر
3

تاريخ النظم القانونية فى المجتمعات القديمة –اد /السيد فوده
تاريخ النظم االجتماعية والقانونية/نشأة القانون و تطوره-اد/احمد البغدادى
 6ـ  0ـ الكتب الدراسية
 .1جًُش هُزٌ ثزصزُذ  ،فجز انضًُز  ،انمبهزح  ،هُئخ انكزبة 1111 ،و
 .2ول دَىراَذ  ،لصخ انحضبرح  ،انمبهزح  ،هُئخ انكزبة ٌ2001 ،
 .3د  /صووىفٍ أثووى بنووت  ،رووبرَخ انووُظى انمبَىَُووخ واالجزًبػُووخ  ، 3 ،انمووبهزح  ،دار انُهضووخ انؼزثُووخ ،
1420هـ 2000 ،و
 .4د  /يحًذ انضمب  ،فهضفخ انُظى االجزًبػُخ وانمبَىَُخ  ،انمبهزح  ،دار انفكز انؼزثٍ 1191و
د  /يحًذ ػهٍ صىَهى  ،انزكُُف فٍ انًىاد انجُبئُخ  ،اإلصكُذرَخ  ،دار انًؼزفخ انجبيؼُخ 2005 ،

 6ـ  3ـ مجالت دورية  ،مواقع إنترنت  ، ................. ،إلخ

 1ـ المجلة القانونية االقتصادية ـ جامعة الزقازيق ـ سنوية
 2ـ مجلة روح القانون ـ جامعة طنطا
 3ـ مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية ـ جامعة الزقاازيق ـ والمنصاور وياين
شمس والمنصور
 -4مجلة القانون واالقتصاد – البحوث القانونية واالقتصاد –جامعة القاهره
 -5مجلة المحاماه – نقابة المحامين – شهرية
 7ـ اإلمكانيات المطلوبة للتعليم والتعلم

جهاز كميوتر ،جهاز يرض بروجكتور  ،مراجع يربية وأجنبية حديثة
ـ تم مناقشة التوصيف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتاريخ 0227 / 0 / 08
رئيس القسم :

أستاذ المادة

اد /احمد محمد البغدادى

اد/السيد عبد الحميد فودة
اد /احمد محمد البغدادى
4

التوقيع

التوقيع

التاريخ0292/9/9

5

