----------توصٌف مقرر الحقوق القانون المدنً (الحقوق العٌنٌه االصلٌه
والتبعٌه)...........................
مواصفات المقرر :
البرنامج أو البرامج التى ٌقدم من خاللها المقرر :الحقوق
المقرر ٌمثل عنصراً رئٌسٌا ً أو ثانوٌا ً بالنسبة للبرامج :لٌسانس الحقوق
القسم العلمى المسئول عن البرنامج :رئٌسً
القسم العلمى المسئول عن تدرٌس المقرر  :مجلس الكلٌة
السنة الدراسٌة  /المستوى :الفرقه الرابعه
تارٌخ إعتماد توصٌف البرنامج :

/

0202 /

( أ ) البٌانات األساسٌة
الكود :

العنوان  :القانون المدنً (الحقوق العٌنٌه)
الساعات المعتمدة :
المحاضرة :

الدروس العملٌة :
المجموع :

ساعات اإلرشاد األكادٌمى :

( ب ) البٌانات المهنٌة
 0ـ األهداف العامة للمقرر :
-0معرفة الطالب احكام الملكٌة والحقوق العٌنٌة والتبعٌة
-0تعلم الطالب تطبٌق هذه االحكام علً الواقع العملً
 0ـ النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر :
أ ـ المعرفة والفهم :
أ ـ  0ـٌتعرف الطالب علً حق الملكٌة ومصادرها واسباب كسبها
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أٌ 0-لم الطالب بالمقصود بالحقوق العٌنٌه االصلٌة والتبعٌة

المهارات الذهنٌة:
بٌ-0-حدد الطالب نطاق حق الملكٌة والقٌود الواردة علٌه
بٌ-0-حلل الطالب الدراسات المقارنة فً الحقوق العٌنٌة االصلٌة والتبعٌة
بٌ-3-ستنبط الطالب طرق اكتساب حق الملكٌة وأنواعها
جـ ـ المهارات المهنٌة والعملٌة الخاصة بالمقرر :
جـ ـ  0ـ ٌطبق أحكام حق الملكٌة والحقوق العٌنٌة فً مجال العمل القانونً.
جـ ـ  0ـ ٌجري تطبٌق وسائل حق الملكٌة عن الواقع العملً.
جـ ـ  3ـ ٌقٌس الفارق بٌن انواع الحقوق العٌنٌة.
د ـ المهارات العامة :
د ـ  0ـ ٌتواصل بفاعلٌة مع االخرٌن.
د ـ ٌ 0حل المشكالت الناجمة عن دعاوي الحٌازة..

 3ـ محتوى المقرر :

الموضوع

حق الملكية
وخصائصها
.

محاضرة

عدد الساعات  /األسبوع

-

نطاق حق الملكية
ووسائل حمايته
القيود الواردة على
حق الملكية
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ساعات إرشاد دروس
أكادٌمٌة  /عملٌة

مايتفرع عن حق
الملكية (انتفاع –
ارتفاق – حكر –
سكن )
طرق -
اكتساب حق
الملكية
(االلتصاق
– الشفعة –
الحيازة ) .
الرهن الرسمي
حق -
اإلختصاص
.
حق االمتياز .

حق االمتياز .

حق االمتياز .

الكفالة

 4ـ أسالٌب التعلٌم والتعلم :
 4ـ  0ـ .........................................................................
 4ـ  0ـ .........................................................................
 4ـ  3ـ .........................................................................
 4ـ  4ـ .........................................................................
 5ـ أسالٌب تقٌٌم الطالب
 5ـ  0ـ  ...............................لتقٌٌم ................................
 5ـ  0ـ  ...............................لتقٌٌم ................................
 5ـ  3ـ  ...............................لتقٌٌم ................................
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حق االمتياز .

 5ـ  4ـ  ...............................لتقٌٌم ................................
جدول التقٌٌم :
التقٌٌم  ............................... 0األسبوع .........................

.
التقٌٌم  ............................... 0األسبوع ..........................
التقٌٌم  ............................... 3األسبوع ..........................
التقٌٌم  ............................... 4األسبوع ..........................
النسبة المئوٌة لكل تقٌٌم :
امتحان نصف العام  /الفصل الدراسى

%

امتحان نهاٌة العام  /الفصل الدراسى

%

اإلمتحان الشفوى

%

اإلمتحان العملى

%

أعمال السنة  /الفصل الدراسى
أنواع التقٌٌم األخرى
المجموع

%
%
% 022

أى تقٌٌم أخر بدون درجات

 6ـ قائمة المراجع
 6ـ  0ـ مذكرات المقرر
-0د/أحمد شوقً :الحقوق العٌنٌة االصلٌة والتبعٌة-منشأة المعارف0222-
/0د/محمد السعٌد رشدي  :التامٌنات العٌنٌة-دار النهضة0224-
-3د/أحمد عبد التواب بهجت دروس فً الحقوق العٌنٌة االصلٌة والتبعٌة-دار النهضة0331
4

-4د/عبدالرازق السنهوري-الوسٌط فً شرح القانون المدنً-دار النهضة العربٌة 0326

 6ـ  0ـ الكتب الدراسٌة
........................................................
........................................................

 6ـ  3ـ مجالت دورٌة  ،مواقع إنترنت  ، ................. ،إلخ
........................................................
........................................................
 1ـ اإلمكانٌات المطلوبة للتعلٌم والتعلم
................................................................
................................................................
...............................................................
ـ تم مناقشة التوصٌف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتارٌخ /

رئٌس القسم :

أستاذ المادة :
التوقٌع :
التارٌخ :

التوقٌع :
/

/

5

/

