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أهذف انًبدح انؼبيخ وانخبصخ
إٌ تتًثم نذي انطبنت االتجبهبد وانمُى انىاردح فٍ يُهبج انتزثُخ ػهً حمىق اإلَسبٌ وانذًَمزاطُخ وتؼهُى
انطبنت يبهُخ حمىق اإلَسبٌ ػجز يزاحم انتبرَخ اإلَسبٌ حتً انتبرَخ انحذَث وانًؼبصز وإشكبل انذًَمزاطُخ
ويب هٍ انحزَبد وأَىاػهب.
انًفزداد انُظزَخ نًبدح حمىق االَسبٌ وانذًَمزاطُخ
تفبصُم انًفزداد

األسجىع
1

حمىق اإلَسبٌ ،تؼزَفهب ،أهذافهب.
حمىق اإلَسبٌ فٍ انحضبراد انمذًَخ خصىصب حضبرح وادٌ انزافذٍَ.

2

حمىق اإلَسبٌ ثبنشزائغ انسًبوَخ يغ انتزكُش ػهً حمىق اإلَسبٌ فٍ اإلسالو.

3

حمىق اإلَسبٌ فٍ انتبرَخ انًؼبصز وانحذَث :االػتزاف انذونٍ ثحمىق اإلَسبٌ يُذ انحزة
انؼبنًُخ األونً وػصجخ األيى انًتحذح.

4

االػتزاف اإللهًٍُ ثحمىق اإلَسبٌ أنالتفبلُخ األورثُخ نحمىق اإلَسبٌ  1950االتفبلُخ
األيزَكُخ نحمىق اإلَسبٌ  1969انًُثبق اإلفزَمٍ نحمىق اإلَسبٌ  . 1981انًُثبق انؼزثٍ
نحمىق اإلَسبٌ .1994

5

انًُظًبد انغُز حكىيُخ وحمىق االَسبٌ (انهجُخ انذونُخ نهصهُت االحًز .يُظًخ انؼفى
انذونُخ ،يُظًخ يزالجخ حمىق االَسبٌ انًُظًبد انىطُُخ نحمىق اإلَسبٌ.

6

حمىق اإلَسبٌ فٍ انذسبتُز انؼزالُخ.

7

انؼاللخ ثٍُ حمىق االَسبٌ وانحزَبد انؼبيخ فٍ االػالٌ انؼبنًٍ نحمىق االَسبٌ فٍ انًىاثُك
االلهًُُخ وانذسبتُز انىطُُخ.

8

حمىق اإلَسبٌ االلتصبدَخ واالجتًبػُخ وانثمبفُخ وحمىق االَسبٌ انًذَُخ وانسُبسُخ.

9

حمىق اإلَسبٌ انحذَثخ انحك فٍ انتًُُخ ،انحك فٍ انجُئخ انُظُفخ ،انحك فٍ
انتضبيٍ ،انحك فٍ انذٍَ

10

ضًبَبد احتزاو وحًبَخ حمىق االَسبٌ ػهً انصؼُذ انىطٍُ ،انضًبَبد فٍ انذستىر
وانمىاٍَُ انضًبَبد فٍ يجذأ سُبدح انمبَىٌ انضًبَبد فٍ انزلبثخ انذستىرَخ انضًبَبد فٍ
حزَخ انصحبفخ وانزأٌ انؼبو دور انًُضًبد غُز انحكىيُخ فٍ احتزاو وحًبَخ حمىق
االَسبٌ.

11

ضًبَبد واحتزاو وحًبَخ حمىق االَسبٌ ػهً انصؼُذ انذونٍ – دور األيى انًتحذح ووكبالتهب
انًتخصصخ فٍ تىفُز انضًبَبد.

12

انُظزَخ انؼبيخ نهحزَبد أصم انحمىق ،يىلف انًشزوع يٍ انحمىق وانحزَبد انًؼهُخ،
استخذاو يصطهح انحزَبد انؼبيخ.

13

انمبػذح انشزػُخ نذونخ انمبَىٌ.

14

تُظُى انحزَبد انؼبيخ يٍ لجم انسهطبد انؼبيخ.

15

انًسبواح :انتطىر انتبرَخٍ نًفهىو انًسبواح ،انتطىر انحذَث نفكزح انًسبواح وانًسبواح ثٍُ
انجُسٍُ انًسبواح ثٍُ االفزاد ويؼتمذاتهى وػُصزهى.

16

انذًَمزاطُخ تؼزَفهب وأَىاػهب.

17

يفبهُى انذًَمزاطُخ.

18

انذًَمزاطُخ فٍ انؼبنى انثبنث.

19

األَظًخ انذًَمزاطُخ فٍ انؼبنى.

20

يفهىو انحزَبد تصُُف انحزَبد انؼبيخ.

21

انحزَبد األسبسُخ انحزَبد انفكزَخ انحزَبد االلتصبدَخ واالجتًبػُخ.

22

حزَخ األيٍ وانشؼىر ثبالطًئُبٌ حزَخ انذهبة واإلَبة.

23

حزَخ انتؼهُى حزَخ انصحبفخ حزَخ انتجًغ أو اإلجًبع.

24

حزَخ انجًؼُبد حزَخ انؼًم.

25

حزَخ انتًهك.

26

حزَخ انتجبرح وانصُبػخ.

27

حزَخ انًزأح.

28

األحشاة انسُبسُخ وانحزَبد انؼبيخ.

29

انتمذو انؼهًٍ وانتمٍُ وانحزَبد انؼبيخ.

30

يستمجم انحزَبد انؼبيخ.

انًصبدر:
1ـ حمىق اإلَسبٌ (تطىرهب -يضبيُُهب -حًبَتهب) ل أ.د .رَبض ػشَش هبدٌ.
2ـ حمىق اإلَسبٌ وانذًَمزاطُخ وانحزَبد انؼبيخ  /د .يبهز صجزٌ كبظى.

