
 الهيئة القىهية لضوبى جىدة التعلين واالعتوبد

 

1 
 

 

 
 

 عبيؼخ: انًُٕفٛخ 

 كهٛخ:االلزصبد انًُضنٗ

 لغى:   االلزصبد انًُضنٗ ٔانزشثٛخ
 

يصفٕفبد  يمشساد ثشَبيظ انذكزٕساِ فٗ االلزصبد انًُضنٗ 

 ٔانزشثٛخ

  

 يشحهخ انذكزٕساِ

 

2021-2020ػبو   
 

 

 



 الهيئة القىهية لضوبى جىدة التعلين واالعتوبد

 

2 
 

 

 

 انفٓشط

 

 انصفحخ انًحزٕٖ انكٕد و

1 H 3111 االلزصبد انًُضنٙ يصفٕفخ يمشس االرغبْبد انحذٚضخ فٙ رذسٚظ  

2 H 3112  يصفٕفخ يمشس دساعبد َٔظشٚبد رشثٕٚخ  

3 H3113 إحصبء ٔرحهٛم انجٛبَبد يزمذو يصفٕفخ يمشس  

4 H 3122  اإلششاف انفُٙ فٙ االلزصبد انًُضنٙيصفٕفخ يمشس  

5 H 3123  ٕ٘يصفٕفخ يمشس انزخطٛط انزشث   

6 H 3134  حهمبد رشثٕٚخيصفٕفخ يمشس   

7 H 3211  أصٕل رشثّٛ يزمذويصفٕفخ يمشس  

8 H 3212  ٔعبئم رؼهًٛٛخ يزمذويمشس يصفٕفخ  

9 H 3221  يمشس ػهى َفظ رؼهًٛٙ يزمذو يصفٕفخ  

10 H3222  انزشثٛخ األعشٚخيصفٕفخ يمشس  
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11 H3223  كًجٕٛرشيصفٕفخ يمشس  

12 H 3233  يمشس حهمبد دساعٛخيصفٕفخ  

 

 
 

 أ(     11ًَٕرط سلى )                                                : انًُٕفٛخ عبيؼخ 

 االلزصبد انًُضنٗ : كهٛخ 

 االلزصبد انًُضنٗ ٔانزشثٛخلغى : 

  يصفٕفخ انًؼبسف ٔانًٓبساد انًغزٓذفخ يٍ انًمشس انذساعٙ ( أ)

 ٚبد نهًمشسانًحزٕ
 أعجٕع

 انذساعخ

 انًؼبسف 

 خٛانشئٛغ

 يٓبساد

 رُْٛخ

 يٓبساد

 يُٓٛخ

 يٓبساد

 ػبيخ

 يفٕٓو انزؼهٛى انزارٙ ٔخصبئصّ ٔعًبرّ. -

 األعظ انفهغفٛخ ٔاألعظ انُفغٛخ نهزؼهى انزارٗ. -

 أيضهخ ػٍ ثؼض أعبنٛت انزؼهٛى انزارٙ. -

 األعجٕع

 األٔل

 1د. 1ط. 4ة. 3ٔأ. 2ٔأ. 1أ.

 2ٔد.

انزؼهًٛٛخ ٔاألعظ انزشثٕٚخ إلػذادْب ٔاعزخذايٓب  انًٕدٕٚالد -

 ٔيكَٕبد انًٕدٕٚل انزؼهًٛٗ

 األعجٕع

 انضبَٗ

 1د. 1ط. 4ة. 4,أ 3أ.

 2د.ٔ

 انزؼهى انزارٗ ثبعزخذاو انحبعت اٜنٗ. -

 أعظ إػذاد انجشايظ انزؼهًٛٛخ انخبصخ ثبنكًجٕٛرش. -

 األعجٕع

 انضبنش

 1د. 1ط. 4ٔة. 1ة. 6ٔأ. 5أ.

 2ٔد.

رٗ ػتتتتٍ  شٚتتتتك شتتتتجكخ االرصتتتتبالد ٔانًؼهٕيتتتتبد انتتتتزؼهى انتتتتزا -

 (.االَزشَذ)

 األعجٕع

 انشاثغ

 1د. 1ط. 1ة. 7أ.

 2ٔد.

 نحذٚضخ فٗ رذسٚظ االلزصبد انًُضنٗاالرغبْبد ا يغًٗ انًمشس

 H 3111 كٕد انًمشس
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 رمٛٛى انطالة.

 يمذيخ ػٍ األعبنٛت انحذٚضخ فٗ رذسٚظ االلزصبد انًُضنٙ - -

 األعجٕع

 انخبيظ

 1د. 3ٔط. 2ط. 5ة. 8أ.

 2ٔد.

يضاٚتتتبِ  –يشاحهتتتّ ٔيذاخهتتتّ ٔػُبصتتتشِ  –انتتتزؼهى انزؼتتتبَٔٙ  - -

 بحّ..ٔششٔ  َغ

 األعجٕع

 انغبدط

 1د. 2ط. 5ة. 8أ.

 2ٔد.

ًَتتتبرط نتتتجؼض االعتتتزشارٛغٛبد انحذٚضتتتخ انًلتتتزمخ يتتتٍ انتتتزؼهى  -

شتتتتتتبسن ( أ -صأط  -انزؼتتتتتتبَٔٙ يضتتتتتتم اعتتتتتتزشارٛغٛخ) فكتتتتتتش

 اعزشارٛغٛخ انشؤٔط انًشلًخ .....انخ.

 األعجٕع

 انغبثغ

 1د. 2ط. 2ة 9أ.

 2ٔد.

 انزؼهى انجُبئٙ

ًَتتٕرط انتتزؼهى  -هغتتفخ انجُبئٛتتخأػًتتذح انف –انُظشٚتتخ انجُبئٛتتخ   -

 .انجُبئٙ

 األعجٕع

 انضبيٍ

 1د. 2ط. 2ة 11أ.

 2ٔد.

 األعجٕع رطجٛمبد نجؼض االعزشارٛغٛبد انزٙ رزجغ انُظشٚخ انجُبئٛخ. -

 انزبعغ

 1د. 2ط. 2ة. 11ٔأ. 10أ.

 2ٔد.

      -ربثغ ثؼض االعزشارٛغٛبد انزٙ رزجتغ انُظشٚتخ انجُبئٛتخ يضتم    -

اعتتتتزشارٛغٛخ انزؼتتتتبس   -انًؼشفتتتتخ اعتتتتزشارٛغٛبد يتتتتب ٔساء 

 انًؼشفٙ ....انخ

 األعجٕع

 انؼبشش

 1د. 3ط. 3ٔة. 2ة.  12أ.

 2ٔد.

ثؼتض االرغبْتتبد انحذٚضتتخ فتتٙ رتذسٚظ االلزصتتبد انًُضنتتٙ يضتتم  -

 ًَٕرط ساٚغهٕس انزٕعؼٙ -انخشائط انزُْٛخ –خشائط انزفكٛش 

 األعجٕع

انحبدٖ 

 ػلش

 1د. 2ط. 3ة. 12أ.

 2ٔد.

 األعجٕع هٛخ.  انًخططبد انؼم    -

 ضبَٗان

 ػلش

 1د. 3ط2ط. 1ة 8أ.

 2ٔد.

 األعجٕع شجكبد انزفكٛش انجصشٚخ . -

انضبنش 

 ػلش

 1د. 3ط2ط. 2ة 8أ.

 2ٔد.
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 األعجٕع انزمٛٛى انُٓبئٗ -

انشاثغ 

 ػلش

 6ٔأ. 5ٔأ. 4ٔأ. 3ٔأ. 2ٔأ. 1أ.

 11ٔأ. 10ٔأ. 9ٔأ. 8ٔأ. 7ٔأ.

 . 12ٔأ.

 

 2ٔة. 1ة.

 4ٔة. 3ٔة.

 5ٔة.

 2ٔط. 1ط.

 3ٔط.

 1.د

 2ٔد.

                           :                                     مشسانً يُغك

 د/ْبنخ صجش٘ ٕٚعف                       /شٛشٍٚ شًظ دأ.و.د/عٓبو انلبفؼٙ              أ.و.د/ نًٛبء شٕلذ               

 

 سئٛظ يغهظ انمغى انؼهًٗ:  

 .د/ يُٗ اثٕ شُتأ                                                                                                                                                 
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 أ(     11ًَٕرط سلى )                                                     عبيؼخ : انًُٕفٛخ 

 االلزصبد انًُضنٗ : كهٛخ 

 االلزصبد انًُضنٗ ٔانزشثٛخلغى : 
 

  شق انزؼهٛى ٔانزؼهىيصفٕفخ )ة(                                            

 

 بيخيٓبساد ػ يٓبساد يُٓٛخ يٓبساد رُْٛخ انًؼبسف انشئٛغخ انًحزٕٚبد نهًمشس

 شػ  –انًحبضشح 

 األعئهخ
 1د.   9ٔأ. 4ٔأ. 3ٔ أ. 2ٔ أ. 1أ.

 2د. 1ط. 4ة. ٔأ.اا 10ٔأ. 9أ. انزؼهى انزؼبَٔٗ

 1د.  2ة. 12ٔأ. 1أ. انًُبللخ

انجحش انزارٗ )إعشاء 

 انجحٕس(
  2ط. 3ة. 8ٔأ. 5أ.

اعزخذاو انحبعت اٜنٗ 

 ٔاإلَزشَذ
  3ط. 1ة. 7ٔأ. 6ٔأ. 5أ.

   5ة. 13.ٔأ 8أ. انؼصف انزُْٗ

 د/ْبنخ صجش٘ ٕٚعف         أ.و.د/عٓبو انلبفؼٙ      أ.و.د/ نًٛبء شٕلذ              د /شٛشٍٚ شًظ:        يُغك انًمشس

 سئٛظ يغهظ انمغى انؼهًٗ:                                                                                                                                                            

 / يُٗ اثٕ شُتأ.د                                                                                                                                                  

 

 

االرغبْبد انحذٚضخ فٗ رذسٚظ االلزصبد  يغًٗ انًمشس

 انًُضنٗ

 H 3111 كٕد انًمشس
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 أ(     11عبيؼخ : انًُٕفٛخ                                                              ًَٕرط سلى )

 كهٛخ : االلزصبد انًُضنٗ 

 لغى : االلزصبد انًُضنٗ ٔانزشثٛخ

 

 انزمٛٛى أعبنٛتيصفٕفخ  )ط(

 

 يٓبساد ػبيخ يٓبساد يُٓٛخ يٓبساد رُْٛخ سف انشئٛغخانًؼب اعبنٛت انزمٛٛى

 2,د1د 1ط 5ة2ة 6أ5أ4أ3أ2أ1أ ايزحبٌ أػًبل انغُخ

ايزحتتبٌ َٓبٚتتخ انفصتتم 

 انذساعٙ

 2,د1د 3ط2ط 5ة4ة3ة2ة1ة 12أ11أ10أ9أ8أ7أ

 يُغك انًمشس:                                                  

 د/ْبنخ صجش٘ ٕٚعف           د /شٛشٍٚ شًظ      نًٛبء شٕلذ   أ.و.د/  أ.و.د/عٓبو انلبفؼٙ            

 سئٛظ يغهظ انمغى انؼهًٗ

 .د/ يُٗ اثٕ شُتأ                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

يغًٗ 

 انًمشس

 حذٚضخ فٗ رذسٚظ االلزصبد انًُضنٗاالرغبْبد ان

 H 3111 كٕد انًمشس
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 أ(     11عبيؼخ: انًُٕفٛخ                                                   ًَٕرط سلى )

 كهٛخ : االلزصبد انًُضنٗ 

 لغى : االلزصبد انًُضنٗ ٔانزشثٛخ

 عٙيصفٕفخ انًؼبسف ٔانًٓبساد انًغزٓذفخ يٍ انًمشس انذسا ( أ)

أعجٕع  انًحزٕٚبد نهًمشس

 انذساعخ

انًؼبسف 

 انشئٛغخ

 يٓبساد ػبيخ يٓبساد يُٓٛخ يٓبساد رُْٛخ

:  ٚزُبٔل ْزا أْى انُظشٚبد انًفغشح نهظٕاْش انُفغٛخ 

 انُظشٚبد انًفغشح نجؼض انظٕاْش انُفغٛخ ٔرحهٛم كم يُٓب 

. 

 3د. – 1د. 1عـ. 4,ة.1ة.  1أ.  2- 1

 3د. 1عـ . 1ة.  1أ. 8-3 ٛخ انًفغشح نهغهٕنانُظشٚبد انزشثٕٚخ ٔ انُفغ

 انُظشٚخ ٔانجحش فٙ انًُبْظ:

يغبئم ٔلضبٚب انًُٓظ انزشثٕ٘ , انًُٓظ ٔانًؼشفخ , رمٕٚى 

انًُٓظ , رطٕٚش انًُٓظ انزشثٕ٘ , ٔثحٕس انًُبْظ , 

ٔانًؼهى فٙ انًُٓبط , انزحذٚبد انزٙ رٕاعّ انًُٓظ 

 انًذسعٙ

 2,د.1د. 2.عـ 1ة. 2أ. 11 -9

 نُظشٚخ فٙ اإلسشبد انزشثٕ٘ ٔانُفغٙ:                  ا

يفٕٓو اإلسشبد انزشثٕ٘ ٔانُفغٙ ٔيغبالرّ ٔأخاللٛبرّ 

ٔثشايغّ ٔأعغّ ٔارغبْبرّ انُظشٚخ , يضم انًؼشفٛخ 

اإلَغبَٛخ انغهٕكٛخ ٔانزحهٛهٛخ ٔغٛشْب , كًب ٚزُبٔل أعبنٛت 

انزلخٛص ٔانؼالط ٔانزحذٚبد ٔانصؼٕثبد انزٙ رٕاعّ 

ًششذ انزشثٕ٘ ٔاإلداس٘ ػهٗ انًغزٕٖ انفشد٘ ان

 ٔانًؤعغٙ 

  3د. 2عـ., 1ط. 3,ة.2,ة.1ة. 1أ. 12 -11

 2د.–  1د. 2عـ. – 1عـ. 1ة. 2أ. – 1أ. 14 -13 رطجٛمبد ٔايزحبٌ َٓبٚخ انفصم انذساعٙ

    ٕٚعفد/ْبنخ صجش٘      ح/يشٔح صالػ عؼبد د              د/ احًذ ثٓبء عبثش انحغبسانًمشس  يُغك 

 سئٛظ يغهظ انمغى انؼهًٗ:                                                                                                                                            

 .د/ يُٗ ػجذانشاصق أثٕػأ                                                                                                                                          

 دساعبد َٔظشٚبد رشثٕٚخ  يغًٗ انًمشس

 H 3112 كٕد انًمشس
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 أ(     11عبيؼخ : انًُٕفٛخ                                                         ًَٕرط سلى )

 نٗ كهٛخ : االلزصبد انًُض

 لغى : االلزصبد انًُضنٗ ٔانزشثٛخ

 

 

 )ة( يصفٕفخ  شق انزؼهٛى ٔانزؼهى

 

 يٓبساد ػبيخ يٓبساد يُٓٛخ يٓبساد رُْٛخ انًؼبسف انشئٛغخ انًحزٕٚبد نهًمشس

 2د. – 1د. 2.ط – 1ط. 3,ة2,ة1ة 2أ.   -   1أ. انًحبضشح 

 2د. – 1د. 1ط 4,ة.3,ة1ة.   1أ. انًُبللخ 

 3د. -2د.  1ط. 3,ة2,ة1ة   2أ. انؼصف انزُْٗ

انًمشس :                                                                                  يُغك    

د/ْبنخ صجش٘ ٕٚعف                حد/ احًذ ثٓبء عبثش انحغبس            د/يشٔح صالػ عؼبد  

 

 سئٛظ يغهظ انمغى انؼهًٗ:        

 انشاصق أثٕشُت.د/ يُٗ ػجذأ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 دساعبد َٔظشٚبد رشثٕٚخ   يغًٗ انًمشس

 H 3112 كٕد انًمشس



 الهيئة القىهية لضوبى جىدة التعلين واالعتوبد

 

10 
 

 

 

 

 

 أ(     11عبيؼخ : انًُٕفٛخ                                                         ًَٕرط سلى )

 كهٛخ : االلزصبد انًُضنٗ 

 لغى : االلزصبد انًُضنٗ ٔانزشثٛخ

 

 

 مٛٛىاعبنٛت انز( يصفٕفخ ط)

 

 يٓبساد ػبيخ يٓبساد يُٓٛخ يٓبساد رُْٛخ انًؼبسف انشئٛغخ انًحزٕٚبد نهًمشس

اَلتتتتتتتتتتتتتطخ اصُتتتتتتتتتتتتتبء 

 انًحبضشاد

 -2د. – 1د. 2ط. – 1ط. 1ة 1أ.

  2د. 2,ط1ط. 3,ة.2,ة1ة.   2أ.,1أ ايزحبٌ اػًبل انغُّ

 3د. – 2د. – 1د. 1ط 2,ة1ة.  2,أ 1أ. االيزحبٌ انُٓبئٙ

                                                                           انًمشس :         يُغك 

 د/ْبنخ صجش٘ ٕٚعف           حد/ احًذ ثٓبء عبثش انحغبس                  د/يشٔح صالػ عؼبد

 سئٛظ يغهظ انمغى انؼهًٗ:                                                                                                                   

 أ.د/ يُٗ ػجذانشاصق أثٕشُت                                                                                                                                            

 

 

 

 

 دساعبد َٔظشٚبد رشثٕٚخ   يغًٗ انًمشس

 H 3112 كٕد انًمشس
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 أ(     11ًَٕرط سلى )                                                        عبيؼخ : انًُٕفٛخ 

 االلزصبد انًُضنٗ : كهٛخ 

 االلزصبد انًُضنٗ ٔانزشثٛخلغى : 

 يصفٕفخ انًؼبسف ٔانًٓبساد انًغزٓذفخ يٍ انًمشس انذساعٙ ( أ)

أعجٕع  انًحزٕٚبد نهًمشس

 انذساعخ

 يٓبساد ػبيخ يٓبساد يُٓٛخ يٓبساد رُْٛخ انًؼبسف انشئٛغخ

يشاعؼتتتخ َظشٚتتتخ حتتتٕل 

ثؼتتتتتتتتتتتض انًفتتتتتتتتتتتبْٛى 

 األعبعٛخ فٗ اإلحصبء

  2ط   األٔل

يشاعؼتتتتتتتتتتخ يفتتتتتتتتتتبْٛى 

اإلحصتتتتتتتبء انٕصتتتتتتتفٗ 

 ٔاإلحصبء اإلعزذالنٗ

   1ة 1أ انضبَٗ

دساعتتتتخ انفتتتتشٔق ثتتتتٍٛ 

يزٕعتتتتتتطبد دسعتتتتتتبد 

 أكضش يٍ يغًٕػزٍٛ

   2ة.  انضبنش

    2أ. انشاثغ ٍٛ انًزغٛشادانؼاللخ ث

 2د. 2ط   انخبيظ انزحهٛم انؼبيهٗ

 2د. 2ط   انغبدط انزحهٛم انؼبيهٗ

  2ط  3أ. انغبثغ انزحهٛم انزًٛضٖ 

  2ط 3ة. 5أ. انضبيٍ رحهٛم انًغبس

رطجٛمبد ػهٗ انًفتبْٛى 

 اإلحصبئٛخ

 2د. 3ٔط1ط  4أ. انزبعغ

 د.ْبنخ صجش٘ ٕٚعف                           ح صالػ عؼبدح    د/ يشٔ                    انًمشس : يُغك  

 سئٛظ يغهظ انمغى انؼهًٗ: أ.د/ يُٗ ػجذ انشاصق أثٕ شُت              

إحصبء ٔرحهٛم ثٛبَبد  يغًٗ انًمشس

 يزمذو

 كٕد انًمشس

 

H 3113 
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 أ(     11ًَٕرط سلى )                                                             عبيؼخ : انًُٕفٛخ 

 االلزصبد انًُضنٗ : كهٛخ 

 االلزصبد انًُضنٗ ٔانزشثٛخلغى : 
 

 

  شق انزؼهٛى ٔانزؼهىيصفٕفخ )ة( 

 

 يٓبساد ػبيخ يٓبساد يُٓٛخ يٓبساد رُْٛخ انًؼبسف انشئٛغخ أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى

 2د. 2ط  5,أ.1أ انًُبللخ ٔانحٕاس

  1ط 1ة 4أ. انزؼهى انزؼبَٔٗ

  3ٔط1ط 3ة  يلشٔػبد ثحضٛخ

    1أ انًحبضشح

عهغبد انؼصف 

 انزُْٗ
 1د 2ط 1ة 3أ.

  2ط 2ة 1أ انزؼهى انفشدٖ

ركهٛفبد ٚمٕو ثٓب 

انطبنت يٍ أعضاء 

 يحذدح فٗ انًمشس

  3ٔط1ط 1ة 4,أ.2أ.

   د/ْبنخ صجش٘ ٕٚعف انًمشس :د/ عهٕ٘ عؼٛذ َبصش    د/فب ًخ سعت يُغك  

 انؼهًٗ: أ.د/ يُٗ ػجذ انشاصق أثٕ شُت  سئٛظ يغهظ انمغى  

 

 

 

 

 

إحصبء ٔرحهٛم ثٛبَبد  يغًٗ انًمشس

 يزمذو

 كٕد انًمشس

 

H 3113 
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 أ(     11ًَٕرط سلى )                                                            عبيؼخ : انًُٕفٛخ 

 االلزصبد انًُضنٗ : كهٛخ 

 ضنٗ ٔانزشثٛخااللزصبد انًُلغى : 

 يصفٕفخ انًؼبسف ٔانًٓبساد انًغزٓذفخ يٍ انًمشس انذساعٙ ( أ)

أعجٕع  انًحزٕٚبد نهًمشس

 انذساعخ

انًؼبسف 

 انشئٛغخ

 يٓبساد ػبيخ يٓبساد يُٓٛخ يٓبساد رُْٛخ

انكفبٚبد  -انًلشف انفُٗ -يذخم يفبًْٛٗ )اإلششاف انفُٗ

 انًُٓٛخ(.

 6,د.3د. - - 2,أ.1أ. األٔل

 5,د.4,د.3,د.2د. - 4,ة.1ة. 4,أ.3أ. انضبَٗ يمٕيبد اإلششاف انفُٗ. -خصبئص –أْذاف 

 6,د.

 ,6,د.3د. 4ط. 2.,ة1.ة 8,أ.5أ. انضبنش ٔيٓبو انًلشف انفُٗ. –يمٕيبد 

 6,د.3د. - - 6أ. انشاثغ انًشاحم انزٗ رًش ثٓب ػًهٛخ اإلششاف انفُٗ.

 ,6,د. 5.,د3د. - - 7أ. انخبيظ انؼٕايم انًؤصشح ػهٗ اإلششاف انفُٗ.

 6,د.3د. - -  انغبدط يغبالد اإلششاف انفُٗ.

 6,د. 4,د.3د. - 4ة. -3ة. 9أ. انغبثغ يؼٕلبد اإلششاف انفُٗ داخم انًؤعغبد انزؼهًٛٛخ.

 6,د.3د. - - 10أ. انضبيٍ إَٔاع اإلششاف انفُٗ.

 6,د.3,د.1د. 3,ط.2,ط.1ط. - 13أ. انزبعغ االرغبْبد  انحذٚضخ فٗ اإلششاف انفُٗ.

 6,د.3د. 3,ط.2,ط.1ط. - 13أ. انؼبشش ًَبرط يؼبصشح يٍ اإلششاف انفُٗ.

انحبدٖ  أعبنٛت اإلششاف انفُٗ.

 ػلش

 6,د.3د. 3,ط.2,ط.1ط. - 11أ.

انًلكالد انزٗ لذ رؼزش  انًلشف انفُٗ أصُبء انؼًهٛخ 

 انزؼهًٛٛخ.

 6,د.3د. 6,ط.5,ط.3ط 5ة. -2ة. 12أ. انضبَٗ ػلش

طٕٚش اإلششاف انفُٗ فٗ يصش )أٔعّ اإلفبدح يٍ انزٕعٓبد انًغزمجهٛخ نز

 إعشاءاد يمزشحخ نزطٕٚش اإلششاف انفُٗ(. –دساعخ االرغبْبد انًؼبصشح 
 5,د.3د. 3,ط.2ط. 4ة. 13أ. انضبنش ػلش

 د/ْبنخ صجشٖ , د/ أحًذ انحغبس : يُغك انًمشس

 .د/ يُٗ ػجذانشاصق أثٕشُتأ هظ انمغى انؼهًٗ :سئٛظ يغ                                                             

 اإلششاف انفُٗ فٗ االلزصبد انًُضنٗ يغًٗ انًمشس

 H 3122 كٕد انًمشس
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 أ(     11ًَٕرط سلى )                                  عبيؼخ : انًُٕفٛخ 

 االلزصبد انًُضنٗ : كهٛخ 

 االلزصبد انًُضنٗ ٔانزشثٛخلغى : 
 

 

  شق انزؼهٛى ٔانزؼهىيصفٕفخ ( )ة

 

انًؼبسف  انًحزٕٚبد نهًمشس

 انشئٛغخ

 يٓبساد ػبيخ يٓبساد يُٓٛخ يٓبساد رُْٛخ

 - 1ط. - 3أ. .انًحبضشح1

 - 1ط. 4ة., 3ة. 6,أ.4,أ.2أ. . انًُبللخ.2

 - - - 8أ.ا,أ. . انؼصف انزُْٗ .3

 5د. - 2,ة.1.ة 12,أ.9أ. .صٚبساد يٛذاَٛخ.4

 6د. 4,ط.2ط. - ,5أ. بَٔٗ.. انزؼهى انزؼ5

 6,د.3د. 3ط. - 10,أ.7أ. .ثحٕس يكزجٛخ عًبػٛخ.6

. انًُزعخ نًؼشفخ كٛفٛخ انزؼبيم يغ انًٕالف 7

 اإلششافٛخ.

 2,د.1د. - 1.ة 13,أ.5أ.

 4د. 6ط. 5ة. 11أ. .انزؼهى انزارٗ .8
                                                         د/ْبنخ صجشٖ                       د/ أحًذ انحغبس:  يُغك انًمشس

                                                                           

 سئٛظ يغهظ انمغى انؼهًٗ :

 شُت انشاصق أثٕ .د/ يُٗ ػجذأ                                                                                                                                                            

 

 اإلششاف انفُٗ فٗ االلزصبد انًُضنٗ يغًٗ انًمشس

 H 3122 كٕد انًمشس
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 أ(     11ًَٕرط سلى )                                                       عبيؼخ : انًُٕفٛخ 

 د انًُضنٗ االلزصب: كهٛخ 

 االلزصبد انًُضنٗ ٔانزشثٛخلغى : 
 

 

 أعبنٛت انزمٛٛىيصفٕفخ )ط(

 

يٓبساد  يٓبساد رُْٛخ انًؼبسف انشئٛغخ اعبنٛت انزمٛٛى

 يُٓٛخ

يٓبساد 

 ػبيخ

االخزجتتتتتتبساد انمصتتتتتتٛشح ٔانطٕٚهتتتتتتخ نمٛتتتتتتبط -1

 انزحصٛم.

,7,أ.6,أ.5,أ.4,أ.3,أ.2,أ.1أ.

 8أ.

 13,أ.12,أ.11,أ.10,أ.9أ.

 2,ط.1ط. 5ة.

 4,ط.3ط.

 1د.

كزبثتتتتخ انزمتتتتبسٚش ػتتتتٍ انًٕضتتتتٕػبد نمٛتتتتبط -2

 يُٓغٛخ انجحش ٔػش  انًلكهخ.

 5,د.4د. 6ط.-3ط. 5,ة.2.ة 12,أ.9أ.‘7,أ.5أ.

رمذو انطبنجخ ثحضب ػهًٛب ٔرُبللّ يغ صيٛالرٓب -4

 فٗ لبػخ انذساعخ.

 2,د.6,د.3د. 5ط.-1ط.  10,أ.7أ.

اخزجبس َٓبٚخ انفصم انذساعٗ نمٛبط يذٖ -5

 ذاف انًمشس.رحمك أْ

,7,أ.6,أ.5,أ.4,أ.3,أ.2,أ.1أ.

 8أ.

 13,أ.12,أ.11,أ.10,أ.9أ.

.ة,4ة.,1.ة

5 

 2,ط.1ط.

 4,ط.3ط.

 1د.

 سئٛظ يغهظ انمغى انؼهًٗ :                                  د/ أحًذ انحغبس                               يُغك انًمشس/

 .د/ يُٗ ػجذانشاصق أثٕشُتأ                                                                د/ْبنخ صجشٖ                

 

 اإلششاف انفُٗ فٗ االلزصبد انًُضنٗ يغًٗ انًمشس

 H 3122 كٕد انًمشس
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 أ(     11ًَٕرط سلى )                                                  عبيؼخ : انًُٕفٛخ 

 االلزصبد انًُضنٗ : كهٛخ 

 لزصبد انًُضنٗ ٔانزشثٛخااللغى : 
 

 

 يصفٕفخ انًؼبسف ٔانًٓبساد انًغزٓذفخ يٍ انًمشس انذساعٙ ( أ)
أعجٕع  انًحزٕٚبد نهًمشس

 انذساعخ

انًؼبسف 

 خٛانشئٛغ

 يٓبساد ػبيخ يٓبساد يُٓٛخ يٓبساد رُْٛخ

فمسفتو  –نشأتو  –التخطيط بشكل عام)مفيومو 
- .).... 

-/ ط3-/ط2-/ط1-ط 5-ة 1-أ األٔل

-ط /6-/ط5-/ط4

 8/ط.7

-/    د3-/د2-/د1-د

 5-/د4

-التعميمي-التربويأنواع التخطيط المختمفة )
 المدرسي(.

-/ ط3-/ط2-/ط1-ط 5-ة 2-أ انضبَٗ

-ط /6-/ط5-/ط4

 8/ط.7

-/    د3-/د2-/د1-د

 5-/د4

مفيوم التخطيط التربوي ونشأتو وأىدافو 
 ومبرراتو.

-/ ط3-/ط2-/ط1-ط 1-ة 2-أ انضبنش

-ط /6-/ط5-/ط4

 8/ط.7

-/    د3-/د2-/د1-د

 5-/د4

وخصائصو  التربويالتخطيط مستويات 
 ونماذجو ومراحمو.

-/ ط3-/ط2-/ط1-ط 3-/ة1ة. 4-,أ3-,أ2-,أ1-أ انخبيظ

-ط /6-/ط5-/ط4

 8/ط.7

-/    د3-/د2-/د1-د

 5-/د4

-/ ط3-/ط2-/ط1-ط 4,ة.3ة. 4-أ انغبدط ومعوقاتو وصعوباتو. التربويالتخطيط أساليب 

 6-/ط5-/ط4

-/    د3-د/2-/د1-د

 5-/د4

مفيوم التخطيط التعميمي ونشأتو وأىدافو 
 ومبرراتو.

-/ ط3-/ط2-/ط1-ط 1-ة 2-أ انغبثغ

-ط /6-/ط5-/ط4

 8/ط.7

-/    د3-/د2-/د1-د

 5-/د4

 انزخطٛط انزشثٕ٘ يغًٗ انًمشس

 H 3123 كٕد انًمشس
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وخصائصو وأسسو  التعميميأىمية التخطيط 
 ومجاالتو.

-/ ط3-/ط2-/ط1-ط 1-ة 3-,أ2-,أ1-أ انضبيٍ

-ط /6-/ط5-/ط4

 8/ط.7

-د   / 3-/د2-/د1-د

 5-/د4

وعناصره ونماذجو  التعميميالتخطيط مستويات 
 ومراحمو.

-/ ط3-/ط2-/ط1-ط 2-ة 6-أ انزبعغ

-ط /6-/ط5-/ط4

 8/ط.7

/  3-/د2-/د1-د

 5-/د4

 ومعوقاتو وصعوباتو. التعميميالتخطيط أساليب 
-/ ط3-/ط2-/ط1-ط 5-ة 6-أ انؼبشش

-ط 6-/ط5-/ط4

 8/ط.7

-/    د3-/د2-/د1-د

 5-/د4

تخطيط المدرسي ونشأتو وأىدافو مفيوم ال
 ومبرراتو.

انحبد٘ 

 ػلش

-/ ط3-/ط2-/ط1-ط 6-/ة3-ة 2-أ

-/ط6-/ط5-/ط4

 8/ط.7

-/    د3-/د2-/د1-د

 5-/د4

وخصائصو وأسسو  المدرسيأىمية التخطيط 
 ومجاالتو.

انضبَٙ 

 ػلش

-/ ط3-/ط2-/ط1-ط 6-/ة3-ة 7-أ

-ط /6-/ط5-/ط4

 8/ط.7

-/    د3-/د2-/د1-د

 5-/د4

وعناصره ونماذجو  المدرسيالتخطيط مستويات 
 ومراحمو.

انضبنش 

 ػلش

-/ ط3-/ط2-/ط1-ط 3-ة 8-أ

-ط /6-/ط5-/ط4

 8/ط.7

-/    د3-/د2-/د1-د

 5-/د4

ومعوقاتو  المدرسيالتخطيط أساليب 
 وصعوباتو.

انشاثغ 

 ػلش

-/ ط3-/ط2-/ط1-ط 5-/ة3-ة 8-أ

-ط /6-/ط5-/ط4

 8/ط.7

-/    د3-/د2-/د1-د

 5-/د4

 .د/ يُٗ ػجذ انشاصق أثٕ شُت سئٛظ يغهظ انمغى انؼهًٗ: أ      :                                                                                 انًمشس  يُغك 

 ا.و.د/ نًٛبء شٕلذ ػهٙ                 

 ا.و.د/عٓبو سفؼذ انلبفؼٙ                

 د/شٛشٍٚ شًظ انذٍٚ                 

 د/ْبنخ صجش٘ ٕٚعف                 
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 أ(     11ًَٕرط سلى )                                                      عبيؼخ : انًُٕفٛخ 

 االلزصبد انًُضنٗ : كهٛخ 

 االلزصبد انًُضنٗ ٔانزشثٛخلغى : 
 

 نزؼهٛى ٔانزؼهىأعبنٛت ايصفٕفخ )ة( 

 

أعبنٛت انزؼهٛى 

 ٔانزؼهى

 يٓبساد ػبيخ يٓبساد يُٓٛخ يٓبساد رُْٛخ انًؼبسف انشئٛغخ

 2-د 1-ط 4ة. 7-/ا1-ا ـ الوحبضرة الفعبلة.                 

الونبقشةةةة والع ةةة  

 الذهني

 1-د 5-ط 5-ة 8-/ا3-ا

إجةةةةةةةراث ال حةةةةةةةى  

 وهنبقشتهب.

 3-/د1.د 6-ط 2-ة 6-/ا2-ا

  8,ط.1-ط 1-ة 4-/ا7-ا نترنث.استخذام اال

 3-د 6,ط.2-ط 3-ة 7-/ا5-/ا6-ا حل الوشكالت.

 3-/د1-د 4-ط 1-ة 4-/ا2-ا التعلن التعبوني.

إعةةةةةةةةذاد التقةةةةةةةةب  ر 

 العلوية.

 5,د.2-د 3-ط 2-ة 8-/ا3-ا

 4د. 7,ط.2-ط 4-ة 8-ا/4-ا .الوشروعبت

 د/هبلة ص ري  ىس     عي     د/شيرين شمس الدينا.م.د/سيام رفعت الشاف ا.م.د/لمياء شوقت عمي الوقر  : هنسق  

 

 سئٛظ يغهظ انمغى انؼهًٗ:

 .د/ يُٗ ػجذ انشاصق أثٕ شُتأ 

 انزخطٛط انزشثٕ٘ يغًٗ انًمشس

 كٕد انًمشس

 

H 3123 
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 أ(     11عبيؼخ : انًُٕفٛخ                                                         ًَٕرط سلى )

 زصبد انًُضنٗ كهٛخ : االل

 لغى : االلزصبد انًُضنٗ ٔانزشثٛخ

 

 )ط( يصفٕفخ اعبنٛت انزمٛٛى

 

 يٓبساد ػبيخ يٓبساد يُٓٛخ يٓبساد رُْٛخ انًؼبسف انشئٛغخ اعبنٛت انزمٛٛى

كزبثخ انزمبسٚش ػٍ 

 يٕضٕػبد انًمشس

 5,د,4,د3,د2د 8,ط7,ط6,ط3-ط 1,ة 3,أ2,أ1أ

اخزجبس أػًبل انغُخ  -2

 )َصف انزشو(.

  6,ط4,ط1ط 4,ة3ة 7,ا6,ا5,ا4,ا3,ا2,ا1أ

اخزجبس َٓبٚخ انفصم  - 3

انذساعٙ نمٛبط يذ٘ رحمك 

 أْذاف انًمشس.

 ,2,د3,د1د 6,ط5,ط4,ط3,ط2,ط1ط ,5,ة4,ة3,ة3,ة2,ة1ة 8.ا7,ا6,ا5,ا4,ا3,ا2,ا1أ

 د/ْبنخ صجش٘ ٕٚعف      د/شٛشٍٚ شًظ انذٍٚ   ا.و.د/نًٛبء شٕلذ ػهٙ   ا.و.د/عٓبو سفؼذ انلبفؼٙ اعى يُغك انًمشس:  

 .د/ يُٗ ػجذ انشاصق أثٕ شُت سئٛظ يغهظ انمغى انؼهًٗ: أ                                                                                                                

  

 

 

 

 

 

 انزخطٛط انزشثٕ٘ يغًٗ انًمشس

 H 3123 كٕد انًمشس
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 أ(     11ًَٕرط سلى )                                                   عبيؼخ : انًُٕفٛخ 

 كهٛخ : االلزصبد انًُضنٙ

 لغى : االلزصبد انًُضنٙ ٔانزشثٛخ

 يصفٕفخ انًؼبسف ٔانًٓبساد انًغزٓذفخ يٍ انًمشس انذساعٙ ( أ)

 

أعجٕع  انًحزٕٚبد نهًمشس

 انذساعخ

انًؼبسف 

 انشئٛغخ

 يٓبساد ػبيخ يٓبساد يُٓٛخ يٓبساد رُْٛخ

يفٕٓو انؼهى  -رؼشٚف ثبنًبدح انذساعٛخ ٔيزطهجبرٓب 

ٔانجحش انؼهًٙ, أعجبة دساعخ يُبْظ انجحش انؼهًٙ , 

إَٔاع انجحش انؼهًٙ ,يٛبدٍٚ انجحش انؼهًٙ, انًزغٛشاد 

 ٔإَٔاػٓب. 

 4,د.3,د.2د. 6ط 1ة. 2,أ.1أ. 1

 4,د.3.,د2د. 6,ط3ط 1ة. 7,أ.5أ. 3+2 خطٕاد انجحش انؼهًٙ ,ٔانفشٔ 

 4,د.3د. 6,ط3,ط1ط 1ة. 4أ. 5+4 خطخ انجحش, ٔانؼُٛبد.

4,د.3د. 6ط4,ط2ط 2ة. 6, أ.3أ. 7+6 رصًًٛبد انجحٕس انكًٛخ, )انزصًًٛبد انزغشٚجٛخ.( .  

أعبنٛت عًغ انجٛبَبد , انلشٔ  انزٗ ٚغت رٕافشْب فٗ 

 أدٔاد انمٛبط . 

5,د.4د.,3د. 6ط 3ة. - 8+9  

4,د.3د. 6ط 6,ة5,ة.4,ة.1ة. - 11+10 , إػذاد انزمشٚش انُٓبئٗ نهجحش .رحهٛم انجٛبَبد إحصبئٛبً   

6ط,5ط 1ة. - 12 يؼبٚٛش رمٕٚى انجحٕس انؼهًٛخ . 4,د.3, د.1د.   

 د/ْبنخ صجش٘ ٕٚعف     د/أيبَٙ كًبل                  أ.و.د/نًٛبء شٕلذ        يُغك انًمشس :د/ أحًذ انحغبس

 .د/ يُٗ ػجذانشاصق أثٕشُت سئٛظ يغهظ انمغى انؼهًٗ: أ                                                                                                                     

 حهمبد رشثٕٚخ يغًٗ انًمشس

 H 3134 كٕد انًمشس
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                      عبيؼخ : انًُٕفٛخ          

زصبد انًُضنٙكهٛخ : االل  

أ(11ًَٕرط سلى )                                        لغى : االلزصبد انًُضنٙ ٔانزشثٛخ  

 

 )ة( يصفٕفخ اعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى

 

 يٓبساد ػبيخ يٓبساد يُٓٛخ يٓبساد رُْٛخ انًؼبسف انشئٛغخ انًحزٕٚبد نهًمشس

5,أ4,أ3,أ2,أ1أ انًحبضشح 6,ط5ط. -  2د.   

ٙ يغًٕػبد صغٛشح ٔكجٛشحانًُبللخ ف 5,أ4,أ3,أ2,أ1أ  6,ط.5ط. -  2د.   

8ط. -  انؼصف انزُْٗ 2,د.1د   

 انًلشٔػبد انجحضٛخ فٗ فشٚك.

 

6,أ.5أ. 4,ة3,ة2,ة1ة.  4,ط ,3,ط.2,ط.1ط  4,د3,د1د.   

اعزخذاو انزمُٛبد انحذٚضخ يضم )انكًجٕٛرش, 

 اإلَزشَذ ..........(.

6,أ.4أ. 6,ة1ة  6ط  5,د.3د.   

شاٌرذسٚظ االل 7,أ.6أ.   2د - - 

7.أ حم انًلكهخ 6,ة5ة.  6ط   3د[ 

                     أ.و.د/نًٛبء شٕلذ         :د/ أحًذ انحغبس يُغك انًمشس

                                                                د/ْبنخ صجش٘ ٕٚعفد/أيبَٙ كًبل                              

.د/ يُٗ ػجذانشاصق أثٕشُتانمغى انؼهًٗ: أسئٛظ يغهظ   
           

 حهمبد رشثٕٚخ يغًٗ انًمشس

 H 3134 كٕد انًمشس
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         عبيؼخ : انًُٕفٛخ  

نٙكهٛخ : االلزصبد انًُض    

أ(11ًَٕرط سلى )                                            لغى : االلزصبد انًُضنٙ ٔانزشثٛخ  

 

بنٛت انزمٕٚى)ط( يصفٕفخ أع  

 

 يٓبساد ػبيخ يٓبساد يُٓٛخ يٓبساد رُْٛخ انًؼبسف انشئٛغخ انًحزٕٚبد نهًمشس

 أَلطخ اصُبء انًحبضشاد

 

,5,ة4,ة3,ة2,ة1ة 7,أ6,أ5,أ.3,أ.2,أ.1أ.

6ة  

2د   

,5,ة4,ة3,ة2,ة1ة 7,أ6,أ5,أ4,أ3,أ2,أ1أ.  اخزجبس اػًبل عُخ .

6ة  

2د   

 اخزجبس َٓبئٙ.

 

,5,ة4,ة3,ة2,ة1ة 7,أ6,أ5,أ4,أ3,أ2,أ1أ.

6ة  

2د   

6,ط5,ط4,ط3,ط2,ط1ط   ثطبلبد يالحظخ ٔاعزجٛبَبد 54,دد   

كزبثخ رمبسٚش ػٍ انًٕضٕػبد 

 انزٙ رى رذسٚغٓب.

6,ة5,ة4ة 7,أ6,أ5,أ4,أ3,أ2,أ1أ. 4,د3,د1د.    

  فد/ْبنخ صجش٘ ٕٚعد/أيبَٙ كًبل                أ.و.د/نًٛبء شٕلذ         :د/ أحًذ انحغبس يُغك انًمشس

.د/ يُٗ ػجذانشاصق أثٕشُت          سئٛظ يغهظ انمغى انؼهًٗ: أ                                                    

 

 

 

 

 حهمبد رشثٕٚخ يغًٗ انًمشس

 كٕد انًمشس

 

H 3134 
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 أ(    11عبيؼخ: انًُٕفٛخ                                                     ًَٕرط سلى )

 كهٛخ : االلزصبد انًُضنٙ

 لغى : االلزصبد انًُضنٙ ٔانزشثٛخ

 

 

 يصفٕفخ انًؼبسف ٔانًٓبساد انًغزٓذفخ يٍ انًمشس انذساعٙأ  

 

 يٓبساد ػبيخ يٓبساد يُٓٛخ يٓبساد رُْٛخ انًؼبسف انشئٛغخ أعجٕع انذساعخ انًحزٕٚبد نهًمشس

   1ة. 1أ. األٔل انزشثٛخ )يفٕٓيٓب , ٔأْذافٓب, ٔرطٕسْب, ٔأصٕنٓب(

 -انزشثٛخ ٔانًغزًغ: انًضًٌٕ االعزًبػٗ نهزشثٛخ  

انٕظبئف االعزًبػٛخ نهزشثٛخ ٔاألٔعب  انزشثٕٚخ ٔانزشثٛخ 

 انشعًٛخ ٔ انغٛش سعًٛخ 

 5,د.4,د.1د. 1ط.  2أ. انضبَٙ

انزغٛش االعزًبػٗ , يفٕٓيّ, خصبئصّ , أًْٛزّ , 

 ػُبصشِ.

  1ط. 2ة.  3أ. انضبنش

)يفٕٓو انضمبفخ , خصبئصٓب , انزشثٛخ ٔانضمبفخ 

 ػُبصشْب, انزشثٛخ ٔانزغٛش انضمبفٗ(.

 3,د.2د.  2ة. 3أ. انشاثغ

انٕظٛفخ األخاللٛخ نهزشثٛخ , يبْٛخ األخالق, دٔس انزٕعّ  

 انخهمٗ نهزشثٛخ فٗ ثُبء انفشد ٔ انًغزًغ.

 3,د.2د. 2ط. 2ة. 3أ. انخبيظ

   3ة. 4أ. انغبدط انؼُبصش األعبعٛخ نهؼًهٛخ انزشثٕٚخ  

أًْٛخ كم يٍ انًؤصشاد انجٕٛنٕعٛخ ٔانًؤصشاد 

 االعزًبػٛخ فٗ رلكٛم انغهٕن انًزؼهى ٔ انخجشح انًشثٛخ

   3ة. 4أ. انغبثغ

انشكبئض األعبعٛخ نهؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ )انًذسعخ , انًؼهى,  

 انزهًٛز , انًُٓظ(.

   3ة. 4أ. انضبيٍ

 آصٕل رشثٛخ يزمذو يغًٗ انًمشس

 كٕد انًمشس

 

H 3211 
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  3ط. 4ة. 4أ. انزبعغ  انزشثٛخ ٔػاللزٓب ثبنؼهٕو اٜخشٖ 

انزشثٛخ ضشٔسح فشدٚخ ٔيغزًؼٛخ: رشثٛخ رهمبئٛخ ٔرشثٛخ 

 يذسعٛخ

 5,د.4,د.3د. 5,ط.4ط.2ط.  4أ. انؼبشش

ارغبْبد رشثٕٚخ -أًْٛخ انًؼهى فٗ انؼًهٛخ انزشثٕٚخ  

األدٔاس انًزغٛشح    -يؼبصشح فٗ إػذاد ٔرذسٚت انًؼهًٍٛ

 نهًؼهى

 5,د.4,د.3د. 5,ط.4ط.2ط. 5ة. 5أ. انحبد٘ ػلش

كٛفٛخ -انزحذٚبد انزٗ رٕاعّ انًؼهى فٗ انؼًهٛخ انزشثٕٚخ  

 إػذاد انًؼهى فٗ ضٕء يزغٛشاد انؼصش

 5,د.4,د.3د. 5,ط.4ط.2ط.  7,أ.6,أ. 5أ. انضبَٙ ػلش

 د/ْبنخ صجش٘ ٕٚعف يُغك  انًمشس: أ د يغذ٘ َٕٚظ     د. َٕسا غشٚت

 .د يُٙ ػجذ انشاصق أثٕشُتسئٛظ يغهظ انمغى انؼهًٗ: أ                                                                                                    
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 أ(     11عبيؼخ : انًُٕفٛخ                                                         ًَٕرط سلى )

 كهٛخ :االلزصبد انًُضنٙ

 لغى : االلزصبد انًُضنٙ ٔانزشثٛخ 

 

 )ة(يصفٕفخ  شق انزؼهٛى ٔانزؼهى

 

انًؼبسف   شق انزؼهٛى ٔانزؼهى

 انشئٛغخ

 يٓبساد ػبيخ يٓبساد يُٓٛخ يٓبساد رُْٛخ

    7,أ.1أ. يحبضشح َظشٚخ .1

  2ط. 1ة. 2أ. انًُبللخ ٔانحٕاس  .2

 3,د.1د. 1ط. 4,ة.2ة. 3أ. ػصف رُْٙ .3

 5د. 4ط.  ,5أ. رمبسٚش ٔثحٕس .4

 2,د.1د. 3ط. 3ة. 4أ. انزؼهى انزارٙ .5

 ًَٕرط انزؼهى انجُبئٙ .6
 5ط. 5ة. 6أ.

 

 4د.

انًلشٔػبد انجحضٛخ فٗ فشٚك. -.  
 5د. 5ط. 5ة. 7أ.

. انزؼهى انزؼبَٔٗ يٍ خالل يٕضٕػبد 8

 5د. 3ط. 5ة. 6أ. يخزهفخ فٗ َفظ انزخصص.

. رجبدل األدٔاس     9  
  1.ط 3ة. 5أ.

)يغشحخ انًُبْظ(. انًحبكبح   10   3ط. 3ة. 5أ. 

. اعزخذاو انزمُٛبد انحذٚضخ يضم 11

 5د.   7أ. )انكًجٕٛرش, اإلَزشَذ , انؼُٕاٌ اإلنكزشَٔٗ

                   د/ْبنخ صجش٘ ٕٚعف        يُغك  انًمشس: أ .د. يغذ٘ َٕٚظ    د. َٕسا غشٚت 

 يُٙ ػجذ انشاصق .د سئٛظ يغهظ انمغى انؼهًٗ: أ   

 

 آصٕل رشثٛخ يزمذو يغًٗ انًمشس

 كٕد انًمشس
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 أثٕشُت

 أ(     11ًَٕرط سلى )                        عبيؼخ : انًُٕفٛخ                             

 كهٛخ : االلزصبد انًُضنٙ

 لغى :االلزصبد انًُضنٙ ٔانزشثٛخ

 

 يصفٕفخ أعبنٛت انزمٛٛى  ( ط)

 

 يٓبساد ػبيخ يٓبساد يُٓٛخ يٓبساد رُْٛخ انًؼبسف انشئٛغخ نزمٛٛىأعبنٛت ا    

. االخزجبساد انمصٛشح ٔانطٕٚهخ, 1أ. 

 نمٛبط انزحصٛم..

 ,6,أ.5,أ.4,أ.3,أ.2,أ.1أ.

 7أ.  

 5,ة.4,ة.3,ة.2,ة.1ة.

 

 2,د.1د. 5,ط.4,ط.3,ط.2,ط.1ط.

ثطبلخ يالحظخ نمٛبط انًٓبسد  2أ. 

 االعزًبػٛخ..

  5ط.  ,5,أ.4,أ.3أ.

اعزجبَخ نمٛبط آساء انطالة حٕل  3أ.

 انًٕضٕػبد.

 

 6,أ.5,أ.4,أ.3,أ.2,أ.1أ.

 

 5,ة.4,ة.3,ة.2,ة.1ة.

 

 3د. 5,ط.4,ط.3,ط.2,ط.1ط.

كزبثخ انزمبسٚش ػٍ انًٕضٕػبد  4آ. 

 نمٛبط يُٓغٛخ انجحش ٔػش  انًلكهخ.

 

 5,د.4د. 4,ط.3,ط.2,ط.1ط.  7أ.  

 د/ْبنخ صجش٘ ٕٚعف غشٚت يُغك  انًمشس أ.د. يغذ٘ َٕٚظ   د. َٕسا

 .د يُٙ ػجذ انشاصق أثٕشُتسئٛظ يغهظ انمغى انؼهًٗ: أ                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 آصٕل رشثٛخ يزمذو يغًٗ انًمشس

 كٕد انًمشس

 

H 3211 
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 أ(   11ًَٕرط سلى )                                                    عبيؼخ : انًُٕفٛخ       

 كهٛخ : االلزصبد انًُضنٗ 

 لغى : االلزصبد انًُضنٗ ٔانزشثٛخ

 

 يصفٕفخ انًؼبسف ٔانًٓبساد انًغزٓذفخ يٍ انًمشس انذساعٙ ( أ)

 

أعجٕع  انًحزٕٚبد نهًمشس

 انذساعخ

 يٓبساد ػبيخ يٓبساد يُٓٛخ يٓبساد رُْٛخ انًؼبسف انشئٛغخ

 انًفبْٛى انًشرجطخ ثزكُٕنٕعٛب انزؼهٛى
 -رطٕس انٕعبئم انزؼهًٛٛخ  -ٔانٕعبئم انزؼهًٛٛخ 

 يغًٛبد انٕعبئم انزؼهًٛٛخ

 4,د3,د2د 2ط 1ة 2,أ1أ األٔل

االعتتزخذاو  –يؼتتبٚٛش اخزٛتتبس انٕعتتبئم انزؼهًٛٛتتخ 

 انٕظٛفٙ نهٕعبئم انزؼهًٛٛخ.

 4,د3,د2د 4,ط3,ط2ط 2ة 3أ انضبَٙ

انًؼهى فتٗ اعتزخذاو انٕعتبئم انزؼهًٛٛتخ فتٗ دٔس 

 ػصش ركُٕنٕعٛب انزؼهٛى.

 4,د3,د2د 4,ط3,ط2ط  4أ انضبنش

 4,د3,د2,د1د 3,ط2ط 3ة 5أ انشاثغ رصُٛفبد انٕعبئم انزؼهًٛٛخ.

يؼُتتتتٙ  -يتتتتذخم انتتتتُظى ٔانزصتتتتًٛى انزؼهًٛتتتتٙ 

يكَٕتتتتبد  –أَتتتتٕاع انًُظٕيتتتتبد  –انًُظٕيتتتتخ 

 انزذسٚظ.يذخم انُظى ٔ –انًُظٕيخ انزؼهًٛٛخ 

 4,د3,د2,د1د   7,أ6أ انخبيظ

أْذاف األخز ثبنًذخم   -ربثغ أعهٕة انُظى -
إرجبع   -انًُظٕيٙ فٗ انزذسٚظ ٔانزؼهٛى

االعجٕع 

 انغبدط

 4,د3,د2,د1د   7,أ6أ      

 ٔعبئم رؼهًٛٛخ يزمذو يغًٗ انًمشس

 كٕد انًمشس
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 يُحٗ انُظى فٗ اعزخذاو انٕعبئم انزؼهًٛٛخ
أعظ رصًٛى انٕعبئم انزؼهًٛٛخ انزؼهًٛخ 

 ٔإَزبعٓب.
بئم انزؼهًٛٛخ ٔإَزبعٓب فتٗ ضتٕء رصًٛى انٕع -

 ثؼض األعظ انُفغٛخ

االعجٕع 

 انغبثغ

 4,د3,د2,د1د 3,ط2,ط1ط 4ة 8,أ7أ6,أ

األعجٕع  ًَبرط رصًٛى انٕعبئم انزؼهًٛٛخ .

 انضبيٍ

 4,د3,د2,د1د 3,ط2,ط1ط 4ة 8أ

انحمبئت انزؼهًٛٛخ. -  
 ػُبصشْب. –يًٛضارٓب  –يفٕٓو انحمٛجخ 

االعجٕع 

 انزبعغ

 4,د3,د2,د1د 5,ط3,ط2,ط1ط  9أ

خطٕاد رصًًٛٓب. –ربثغ انحمبئت انزؼهًٛٛخ   
 دٔس انًؼهى ٔانًزؼهى فٗ ظم انحمٛجخ انزؼهًٛٛخ . 

االعجٕع 

 انؼبشش

 4,د3,د2,د1د 5,ط3,ط2,ط1ط  9أ

أْى أعبنٛت  -انكًجٕٛرش كٕعٛهخ رؼهًٛٛخ

 انكًجٕٛرش فٗ انزذسٚظ.

االعجٕع 

 انحبد٘ ػلش

 4,د3,د2,د1د 3,ط2ط 6ة 10أ.

جٕسح انزكٛخ كئحذٖ رطجٛمبد انحبعت اٜنٙ انغ

 فٙ انزذسٚظ

 االعجٕع 

 انضبَٙ ػلش

 11,أ.10.أ

 

 

 

 6,ة5ة

 

 

 

 4,ط3,ط2ط

 

 

 

 4,د3,د2,د1د

 

 

 

اعزخذاو االَزشَذ كٕعٛهخ رؼهًٛٛخ فٙ رذسٚظ 

 االلزصبد انًُضنٙ

االعجٕع انضبنش 

 ػلش

 

 

 10.أ

 

 

 

 6,ة5ة

 

 

 6,ط.5,ط3,ط2ط

 

 

 4,د3,د2,د1د

 

   د/ْبنخ صجش٘ ٕٚعف:أ.و. د عٓبو انلبفؼٙ,أ.و.د نًٛبء شٕلذ, د شٛشٍٚ شًظ             يُغك انًمشس 

 .د/ يُٗ ػجذ انشاصق أثٕ شُت سئٛظ يغهظ انمغى انؼهًٗ: أ
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 أ(     11ًَٕرط سلى )                  عبيؼخ : انًُٕفٛخ                                      

 كهٛخ : االلزصبد انًُضنٗ 

 لغى : االلزصبد انًُضنٗ ٔانزشثٛخ

 

 

 )ة( يصفٕفخ أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى

 

 يٓبساد ػبيخ يٓبساد يُٓٛخ يٓبساد رُْٛخ انًؼبسف انشئٛغخ أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى

 تتتتتتتشػ  -انًحبضتتتتتتتشح

 االعئهخ

 

 1د 2ط 1ة 4,أ3,أ2,أ1أ

انًُبللتتتتتتخ ثإَاػٓتتتتتتب 

يُبللتخ  -ػصف رُْٙ

 أثحبس

 2د 3,ط1ط 2ة 7,أ6أ/ 5أ.

 حم انًلكالد

 

  6ط 4,ة3ة 9أ/ 8أ.

اعتتتتتتتتتتتزخذاو شتتتتتتتتتتتجكخ 

 انًؼهٕيبد انذٔنٛخ

 4,د3,د2,د1د 5,ط4ط 6,ة5ة 11أ/ 10أ.

 

    د/ْبنخ صجش٘ ٕٚعفيُغك انًمشس :أ.و. د عٓبو انلبفؼٙ,أ.و.د نًٛبء شٕلذ, د شٛشٍٚ شًظ           

 .د/ يُٗ ػجذ انشاصق أثٕ شُت سئٛظ يغهظ انمغى انؼهًٗ: أ 

 

 

 

 

 

 ٔعبئم رؼهًٛٛخ يزمذو يغًٗ انًمشس

 كٕد انًمشس
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 أ(     11عبيؼخ : انًُٕفٛخ                                                             ًَٕرط سلى )

 كهٛخ : االلزصبد انًُضنٗ 

 نًُضنٗ ٔانزشثٛخلغى : االلزصبد ا

 

 

 )ط(يصفٕفخ اعبنٛت انزمٛٛى

 

 يٓبساد ػبيخ يٓبساد يُٓٛخ يٓبساد رُْٛخ انًؼبسف انشئٛغخ اعبنٛت انزمٛٛى

   4,ة3,ة2,ة1ة 5,أ4,أ3,أ2,أ1أ اخزجبس اػًبل انغُخ 

ثطبلخ يالحظخ نمٛبط 

 انًٓبساد انؼًهٛخ 

 4,د3,,د1د 6,ط5,ط4,ط3,ط2ط  

  1ط   كزبثخ رمبسٚش

   ,6,ة5ة 11,أ10,أ9,أ8,أ7أ/6أ. رطجٛمٙاخزجبس 

اخزجبس َٓبٚخ انفصم 

 انذساعٙ

, 6,أ5,أ4,أ3,أ2,أ1أ

 11,أ10,أ9,أ8,أ7أ

 

   6,ة5,ة4,ة3,ة2,ة1ة

     د/ْبنخ صجش٘ ٕٚعفيُغك انًمشس :أ.و. د عٓبو انلبفؼٙ,أ.و.د نًٛبء شٕلذ, د شٛشٍٚ شًظ        

 نشاصق أثٕ شُت .د/ يُٗ ػجذ اسئٛظ يغهظ انمغى انؼهًٗ: أ    

 

 

 

 ٔعبئم رؼهًٛٛخ يزمذو يغًٗ انًمشس

 كٕد انًمشس

 

H 3212 
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 أ(     11عبيؼخ : انًُٕفٛخ                                                       ًَٕرط سلى )

 كهٛخ : االلزصبد انًُضنٗ 

 لغى : االلزصبد انًُضنٗ ٔانزشثٛخ

 

 

 ًغزٓذفخ يٍ انًمشس انذساعٙيصفٕفخ انًؼبسف ٔانًٓبساد ان ( أ)

 

أعجٕع  انًحزٕٚبد نهًمشس

 انذساعخ

انًؼبسف 

 انشئٛغخ

 يٓبساد ػبيخ يٓبساد يُٓٛخ يٓبساد رُْٛخ

 4,د3د ,2,د1د   2,أ1أ 1  جٛؼخ انزؼهى

 4,د3د 2,ط1ط 1ة 3أ 2 ششٔ  انزؼهى )انُضظ, انًًبسعخ(

 3 انذافؼٛخ ٔانزؼضٚض
 4,د3د 2,ط1ط 1ة 3أ

ٔرطجٛمبرٓب انزٙ  كالعٛكَٗظشٚخ االششا  ان

ٚغزفبد يُٓب فٙ يغبل انًًبسعخ انفؼهٛخ 

   نهغهٕن .

4 

 4,د3د  3,ة2ة 4أ

ٔرطجٛمبرٓب انزٙ  َظشٚخ انزؼهى ثبنًحبٔنخ ٔانخطا

ٚغزفبد يُٓب فٙ يغبل انًًبسعخ انفؼهٛخ 

   نهغهٕن .

5 

 4,د3د 3.ط 3,ة2ة 4أ

ٔرطجٛمبرٓب انزٙ  َظشٚخ االششا  اإلعشائٗ

ب فٙ يغبل انًًبسعخ انفؼهٛخ ٚغزفبد يُٓ

   نهغهٕن .

6 

 4,د3د  3,ة2ة 6,أ5أ

ٔرطجٛمبرٓب انزٙ ٚغزفبد  َظشٚخ انزؼهى ثباللزشاٌ

   يُٓب فٙ يغبل انًًبسعخ انفؼهٛخ نهغهٕن .
7 

 4,د3د 3ط 3,ة2ة 9,أ8,أ7أ

 4,د3د 3ط 3,ة2ة 11,أ.9,أ8,أ7أ 8ٔرطجٛمبرٓب انزٙ  َظشٚخ انزؼهى ثبالعزجصبس

 ػهى َفظ رؼهًٛٙ يزمذو   يغًٗ انًمشس

 H 3221 كٕد انًمشس
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ٚغزفبد يُٓب فٙ يغبل انًًبسعخ انفؼهٛخ 

   ن .نهغهٕ

َظشٚخ ثٛبعّٛ نهًُٕ انًؼشفٙ ٔرطجٛمبرٓب انزٙ 

ٚغزفبد يُٓب فٙ يغبل انًًبسعخ انفؼهٛخ 

   نهغهٕن .

9 

 4,د3د 3ط 3,ة2ة 9,أ8,أ7أ

انُظشٚبد انزؼهًٛٛخ: َظشٚخ انزصًٛى انزؼهًٛٙ 

ٔرطجٛمبرٓب انزٙ ٚغزفبد يُٓب فٙ يغبل 

   ٕن .انًًبسعخ انفؼهٛخ نهغه

10  

 4,د3د  3,ة2ة 9,أ8,أ7أ

انفغٕٛنٕعٛخ فٙ انزؼهى, -انُظشٚبد انؼصجٛخ

ٔرطجٛمبرٓب انزٙ ٚغزفبد يُٓب فٙ يغبل 

   انًًبسعخ انفؼهٛخ نهغهٕن .

11 

 4,د3د  3,ة2ة 9,أ8,أ7أ

انًؼشفٛخ فٙ انزؼهى نجُذٔسا -انُظشٚخ االعزًبػٛخ

ٔرطجٛمبرٓب انزٙ ٚغزفبد يُٓب فٙ يغبل 

   نفؼهٛخ نهغهٕن .انًًبسعخ ا

12 

 4,د3د  3,ة2ة 11,أ.9,أ8,أ7أ

دساعخ ثؼض انًزغٛشاد انُفغٛخ ٔإَٔاع 

 اإلسشبد انُفغٙ .
13- 14 

 4,د3د 4ط  10أ

 

 د/ْبنخ صجش٘ ٕٚعف       شؼٛت عالل د/ يٓب   احًذ انحغبس يُغك انًبدح : د/

 .د/ يُٗ ػجذانشاصق أثٕشُتسئٛظ يغهظ انمغى انؼهًٗ :أ                                                                                              
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 أ(     11عبيؼخ : انًُٕفٛخ                                                       ًَٕرط سلى )

 صبد انًُضنٗ كهٛخ : االلز

 لغى : االلزصبد انًُضنٗ ٔانزشثٛخ

 

 

 )ة( يصفٕفخ  شق انزؼهٛى ٔانزؼهى

 

 يٓبساد ػبيخ يٓبساد يُٓٛخ يٓبساد رُْٛخ انًؼبسف انشئٛغخ  شق انزؼهٛى ٔانزؼهى

 1د 2ط  10,أ6,أ4,أ2,أ1أ انًحبضشح

انًُبللخ ٔانحٕاس    4,د3د ,2د 3,ط1ط 3,ة2,ة1ة 11,أ.3ا 

عهغبد انؼصف 

ُٗ انزْ  

 4,د3د 3ط 3,ة2,ة1ة 9,أ5أ

 4,د3د 4,ط3,ط1ط 3,ة2,ة1ة 8,أ7أ انزؼهى انزؼبَٔٗ .

 

 د/ْبنخ صجش٘ ٕٚعف        شؼٛت عالل د/ يٓب    احًذ انحغبس يُغك انًبدح : د/

  

 .د/ يُٗ ػجذانشاصق أثٕشُتسئٛظ يغهظ انمغى انؼهًٗ :أ   

 

 

 

 

 

 

 ػهى َفظ رؼهًٛٙ يزمذو   يغًٗ انًمشس

 H 3221 كٕد انًمشس
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 أ(     11عبيؼخ : انًُٕفٛخ                                                            ًَٕرط سلى )

 كهٛخ : االلزصبد انًُضنٙ 

 لغى : االلزصبد انًُضنٙ ٔانزشثٛخ

 

 

 )ط(يصفٕفخ أعبنٛت انزمٛٛى

 

 ٓبساد ػبيخي يٓبساد يُٓٛخ يٓبساد رُْٛخ انًؼبسف انشئٛغخ أعبنٛت انزمٛٛى

أَلتتتتتتتتتتتتتطخ أصُتتتتتتتتتتتتتبء 

 انًحبضشاد

 4,د.3د. ,2,د1د 3,ط2,ط1ط 3,ة2ة 11أ.’9,أ7,أ4أ

 4,د3د 4ط 2,ة1ة 7,أ6,أ5,أ3,أ2,أ1أ ايزحبٌ أػًبل انغُخ

 4,د3د 4ط  10,أ8,أ7,أ6,أ5,أ3,أ2,أ1أ االيزحبٌ انُٓبئٙ

 فد/ْبنخ صجش٘ ٕٚع        شؼٛت عالل د/ يٓب    احًذ انحغبس يُغك انًبدح : د/

  

 .د/ يُٗ ػجذانشاصق أثٕشُتسئٛظ يغهظ انمغى انؼهًٗ :أ   

 

 

 

 

 

 ػهى َفظ رؼهًٛٙ يزمذو   يغًٗ انًمشس

 انًمشسكٕد 

 

H 3221 
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 أ(11نموذج رقم )
 

 جامعة :المنوفيه
 كمية: االقتصاد المنزلي . 

 ستهدفةمصفوفة المعارف والمهارات الم                             قسم : تربية و اقتصاد منزلي .
أسبوع  المحتويات لممقرر

 الدراسة
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة

 1-د 1-ج -----  1-أ االول مراحل تكوين األسرة. -النظم األسرية(  -الخصائص -األسرة )المفيوم
 1-د 1-ج 3-ب 2-أ الثاني وظائف األسرة وتطورىا.

  2-،د1-د 3-ج  4، ب 1-ب 2-، أ 1-أ الثالث القة األسرة ونظم المجتمع األخرى.عدور األسرة في بنية المجتمع،
 2-د 3-ج 4-ب 2-، أ 1-أ الرابع األدوار األسرية.

 1-د  2-ج 1—ب 2-، أ 1-أ الخامس  أنماط التفاعل االجتماعي بين أفراد األسرة. -التكامل األسرى ومقوماتو 
 3د 2-، ج 1-ج 3-ب 2-،أ 1-أ السادس عمى أنماط األسرة.أثر القيم الدينية  -التوافق األسري 

 2-، د 1-د 3-ج 3-ب 2-أ السابع المفاىيم األساسية في العالقة الزوجية : الزواج وأسس اختيار شريك الحياة.
 2-، د 1-د 2-ج 3-ب 2-أ الثامن المؤثرات المختمفة في اختيار شريك الحياة.

 2-، د 1-د 2-، ج 1-ج 3-ب 3-أ التاسع المشكالت األسرية
  1-د 3-،ج1-ج 4-ب 3-أ العاشر الطالق وأسبابو.

  3-، د 1-د 3-ج 4-ب  4-أ الحادى عشر  كيفية عالج المشاكل األسرية والتغمب عمييا.
  3-، د 1-د 3-، ج2-،ج1ج  4،  3،أ 2، أ 1أ عشر الثاني  الرابعة عشر. -مراجعة شاممة عمى الوحدتين الثالثة عشر

  
 201/ 10/   24ذ المادة : أ.د./ مايسة محمد أحمد الحبشي  التوقيع                     التاريخ : أستا

 تربية أسرية مسمى المقرر
 H3222 كود المقرر
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 أ(11نموذج رقم )
 جامعة: المنوفية 

 كمية: االقتصاد المنزلي
 قسم : تربية و اقتصاد منزلي

 مصفوفة اساليب التعمم  ( ب)
 

 مهارات عامة مهارات مهنية مهارات ذهنية المعارف الرئيسة مماساليب التع
-، أ 2-، أ 1-أ محاضرات نظرية

3  
 ، 3-، ب 2-ب

 4-ب
 3-، د 2-د 3-ج

 2-، ج  1-ج 2-، ب 1-ب 2-أ مناقشات   
 

  1 -د

  3-د 2-، ج 1-ج 2-، ب 1-ب 3-، أ 2-أ بحوث وتقارير     
،  2-، ج 1-ج 1-ب 2-، أ 1-أ العصف الذهنى  

 3-ج
   2-د 1-د

 3-د 2-، ج 1-ج 1-ب 2-أ التعميم الذاتى 
 

 2012/  10/   24أستاذ المادة : أ.د./ مايسة محمد أحمد الحبشي  التوقيع                     التاريخ : 

 تربية أسرية مسمى المقرر
 كود المقرر

 
H3222 
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 أ(11نموذج رقم )
 

 جامعة : المنوفية 
 منزليكمية : االقتصاد ال

 قسم : تربية و اقتصاد منزلي
 

 مصفوفة اساليب التقييم ( ج)
 

 مهارات عامة مهارات مهنية مهارات ذهنية المعارف الرئيسة اساليب التقييم
امتحان اعمال 

 السنه نظرى    
-، أ  2-، أ 1-أ

 4-، أ 3
  3-د  3-ج 2-، ب 1-ب

 3-، د 2-د   3-ج 3-، ب1-ب  2-، أ 1-أ تقارير وبحوث 
نهاية  امتحان

 العام نظرى 
-، أ  2-، أ 1-أ

 4-، أ 3
 ،  2-،ب 1-ب
 4-، ب3-ب

 ،  2-، ج 1-ج
  3-ج

  3-، د 2-د

 2012/  10/   24أستاذ المادة : أ.د./ مايسة محمد أحمد الحبشي  التوقيع                     التاريخ : 
 

 تربية أسرية مسمى المقرر
 كود المقرر

 
H3222 
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 أ(     11ًَٕرط سلى )                                                    خ عبيؼخ : انًُٕفٛ

 االلزصبد انًُضنٗ : كهٛخ 

 االلزصبد انًُضنٗ ٔانزشثٛخلغى : 
 

 يصفٕفخ انًؼبسف ٔانًٓبساد انًغزٓذفخ يٍ انًمشس انذساعٙ ( أ)
 

 يٓبساد ػبيخ ُٓٛخيٓبساد ي يٓبساد رُْٛخ انًؼبسف انشئٛغخ أعجٕع انذساعخ انًحزٕٚبد نهًمشس
    1أ االٔل انزؼشٚف ثبنحبعت

    2أ انضبَٗ يكَٕبد انحبعت انصهجخ

   1ة 3أ انضبنش إَٔاع انجشيغٛبد

 3,د.1د 1ط. 1ة 4أ انشاثغ َظى انزلغٛم

  1ط. 1ة  انخبيظ انزذسٚت ػهٗ ادخبل انجٛبَبد

  2/ط.1ط. 1ة 1أ. انغبدط انزذسٚت ػهٗ انشثط ثٍٛ انزطجٛمبد

يكضف ػهٗ انكزبثخ يغ انزؼشف ػهتٗ  رذسٚت

انمبئًخ انشئٛغتٛخ ٔإػتذاد ٔ جبػتخ ٔإختشاط 

 يغزُذ

 1د 2/ط1ط 1ة 1أ. انغبثغ

 1د  1ة 3أ. انضبيٍ انزذسٚت ػهٗ ثشايظ االكغٛم

   1ة  انزبعغ ثشَبيظ انشعى

انزتتتذسٚت ػهتتتٗ اعتتتزخذاو ٔرصتتتًٛى ثشَتتتبيظ 

 رؼهًٛٗ

 1د 2/ط1ط 1ة  انؼبشش

 2د.  1ة  انحبدٖ ػلش االَزشَذ

 2د  1ة 3أ انضبَٗ ػلش االرصبالد ٔشجكبد انحبعت

   2ة. 4أ. انضبنش ػلش نغخ انجشيغخ

 يُغك انًمشس :د/أحًذ انحغبس         د/ أعًبء ػٛغٗ     د/ فب ًخ سعت        د/ْبنخ صجش٘               

سئٛظ يغهظ انمغى انؼهًٗ: أ.د/ يُٗ ػجذ انشاصق أثٕ شُت             

 كًجٕٛرش يغًٗ انًمشس

 كٕد انًمشس

 

H 3223 
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 أ(     11ًَٕرط سلى )                                                      عبيؼخ : انًُٕفٛخ 

 االلزصبد انًُضنٗ : كهٛخ 

 االلزصبد انًُضنٗ ٔانزشثٛخلغى : 
 

 

 أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهىيصفٕفخ )ة( 

 

 يٓبساد ػبيخ يٓبساد يُٓٛخ يٓبساد رُْٛخ انشئٛغخانًؼبسف  اعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى

    4ٔأ3ٔأ2ٔأ1أ انًحبضشح 

 3د.  2ة 4ٔأ3ٔأ2ٔأ1أ انًُبللخ 

 2ٔد1د 2ٔط1ط 1ة  اعشاء انجحٕس
 د.ْبنخ صجش٘ ٕٚعف يُغك انًمشس :د/أحًذ انحغبس   د/ اعًبء ػٛغٗ    د/ فب ًخ سعت 

 صق أثٕ شُت سئٛظ يغهظ انمغى انؼهًٗ: أ.د/ يُٗ ػجذ انشا    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كًجٕٛرش ًٗ انًمشسيغ

 كٕد انًمشس

 

H 3223 
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 أ(     11عبيؼخ : انًُٕفٛخ                                                ًَٕرط سلى )

 كهٛخ : االلزصبد انًُضنٗ 

 لغى : االلزصبد انًُضنٗ ٔانزشثٛخ

 شس انذساعٙيصفٕفخ انًؼبسف ٔانًٓبساد انًغزٓذفخ يٍ انًم

 يٓبساد ػبيخ يٓبساد يُٓٛخ يٓبساد رُْٛخ انًؼبسف انشئٛغخ أعجٕع انذساعخ انًحزٕٚبد نهًمشس

األعجٕع األٔل  انؼهى ٔانجحش انؼهًٗ

 ٔانضبَٗ

 1د   1أ

رطجٛمتتبد ػهتتٗ ٔعتتبئم 

 ٔأدٔاد انجحش انؼهًٗ

األعجٕع انضبنش 

 ٔانشاثغ

  2,ط.1ط 2ٔة1ة 

بيظ االعجٕع انخ أعبنٛت انجحش انؼهًٗ

 ٔانغبدط

 1د 1ط.  4,أ.1أ

االعجٕع انغبثغ  انًُٓظ انزبسٚخٗ

 ٔانضبيٍ

  1ط 1ة 2أ

االعجٕع انزبعغ  انًُٓظ انزغشٚجٙ

 ٔانؼبشش

  1ط  2أ

دٔس انًكزجبد فٗ 

 انجحش انؼهًٗ

االعجٕع انحبدٖ 

 ػلش

 1د  2ة 

 2د 1ط 3ة 3أ االعجٕع انضبَٗ ػلش كزبثخ رمشٚش انجحش

          د/ْبنخ صجش٘ ٕٚعف د/ فب ًخ سعت ششف      ػٛغٙ       د/أعًبء ػجذ انؼضٚض      د/نًٛبء شٕلذأ.و.        نحغبسانًمشس :د/أحًذ ا يُغك  

                                                                                  

 .د/ يُٗ ػجذ انشاصق أثٕ شُت سئٛظ يغهظ انمغى انؼهًٗ: أ  

 

 

 حهمبد دساعٛخ يغًٗ انًمشس

 كٕد انًمشس

 

H 3233 
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 أ(     11عبيؼخ : انًُٕفٛخ                                                          ًَٕرط سلى )

 كهٛخ : االلزصبد انًُضنٗ 

 لغى : االلزصبد انًُضنٗ ٔانزشثٛخ

 

 

 )ة( يصفٕفخ  شق انزؼهٛى ٔانزؼهى

 

 يٓبساد ػبيخ يٓبساد يُٓٛخ يٓبساد رُْٛخ انًؼبسف انشئٛغخ ىاعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼه

  1ط 3,ة2ٔة1ة 3ٔأ2ٔأ1أ انًحبضشح

 2د 1ط 3,ة2ٔة1ة 3ٔأ2ٔأ1أ انًُبللخ

 1د 2,ط1ط 3ة’2, ة1ة 4أ اعشاء انجحٕس

          د/ْبنخ صجش٘ ٕٚعفت ششف       د/ فب ًخ سعػٛغٙ       د/أعًبء ػجذ انؼضٚض      د/نًٛبء شٕلذأ.و.        انًمشس :د/أحًذ انحغبس يُغك 

                                                                                  

 .د/ يُٗ ػجذ انشاصق أثٕ شُت سئٛظ يغهظ انمغى انؼهًٗ: أ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حهمبد دساعٛخ يغًٗ انًمشس

 كٕد انًمشس
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 أ(     11ًَٕرط سلى )                                                         عبيؼخ : انًُٕفٛخ     

 كهٛخ : االلزصبد انًُضنٗ 

 لغى : االلزصبد انًُضنٗ ٔانزشثٛخ

 

 

 )ط(يصفٕفخ اعبنٛت انزمٛٛى

 

 يٓبساد ػبيخ يٓبساد يُٓٛخ يٓبساد رُْٛخ انًؼبسف انشئٛغخ اعبنٛت انزمٛٛى

 2,د1د 2,ط.1ط 3ٔة.2ٔة1ة 3ٔأ2ٔأ1أ أػًبل انغُخ

 د/ْبنخ صجش٘ ٕٚعفد/ فب ًخ سعت             د/ أعًبء ػٛغٗ           د/نًٛبء شٕلذأ.و.           يُغك انًمشس : د/أحًذ انحغبس

                   

 

 .د/ يُٗ ػجذ انشاصق أثٕ شُت يغهظ انمغى انؼهًٗ: أ سئٛظ                                                                                          

 

 

 حهمبد دساعٛخ يغًٗ انًمشس

 كٕد انًمشس
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