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 نسؾذج تؾصيف بخنامج تكشؾلؾجيا التعميؼ والحاسب اآللي
 : السشؾفية                                  الكمية: التخبية الشؾعية جامعة

 مؾاصفات البخنامج: 
 أ. البيانات األساسية

 شؾان البخنامج: بخنامج تكشؾلؾجيا التعميؼ والحاسب اآللي.ع
 نؾع البخنامج: فخدي

 أ.د/ احسج مررظفي كامل عرخ  رئيذ القدؼ العمسي : 
 أ.م.د/ يدخية عبج الحسيج فخج          مجيخ البخنامج : 

 ب. البيانات السهشية
 ( أهذاف انربنايح:1
مجةال تنشػلػييةا الطعمةيع االطرةسيع  ( تقجيع السعارف العمسية  االطصييكية   ة 1   

 الطعميسي .
( السدةةةا س   ةةة  تصةةةػ خ متةةةارات السطعمسةةةدغ  ةةة  مجةةةال إ ةةةجاد اليخمجيةةةات 2   

 الطعميسي    
 اإدارة نطع الطعمع، اأداات الطصػ خ االطقشيات االجػدة.       
 اسطخجام أداات انطع ادارة بدئات الطعمع االلنطخاني  .( 3   
ا الطةةةةجر ذ، مػضتةةةةاج تنشػلػييةةةةا الطعمةةةةيع امخا يةةةةاج  رةةةةا ز تصيدةةةةا شخا ةةةة( 4   

 .السطعمسدغ اأنساط الطعميع االطعمع 
( اسةةةةطخجام أسةةةةالد  اأداات مشاسةةةةج  لطقةةةةػ ع الجػانةةةة  السعخ يةةةة  اا دا يةةةة   5    

 .لعسمدطي الطعميع االطعمع 
 السكطجات امخاكد الطعمع . ي  اسطخجام  نطع الطرشيف االتتخس ( 6    



 ترسيع بدئات تعمع تنشػلػيي  ٕاالنطخاني  لجػدة العسمي  الطعميسي . (7      
 ( ادارة السػاقف الطعميسي  بكتاءة ا ا مي  ا قاج لسا يطػا خ لجي  مغ  يخات تعميسي  8

 .اادار   امدجاني  مشاسج      
( اإللطةةةةةدام بزةةةةةػاب  اأ   يةةةةةات متشةةةةة  الطعمةةةةةيع، االكيةةةةةام بسدةةةةةئػليات  تجةةةةةا  تصةةةةةػ خ 9

   الطعميسي  ا قاج لشطع الجػدة  .السؤسد
 ( تػضيف آليات اإلرشاد االطػيي  الطخبػي االشتدي.10
 ( الشتائج التعميسية السدتهجفة لمبخنامج:2

 بإنطتاء الجراس  يج  أن يكػن الخخ ج قادر  مي أن:
 املعشفح وانفهى:أ -2
 يطعخف  م  متاليع اأساسيات الحاس  اآللي. 1أ-2
  لسخطمت .لغات اليخمج  ايطعخف  م   2أ-2
 يحجد  صػات إنطاج الخسػم الطعميسي  ا ا أسذ امعايدخ اإلنطاج. 3أ-2
 يرشف أنػاع السطاحف الطعميسي  . 4أ-2
 يمع بشطع ا  جاد الحدابي  االطحػ  ت السخطمت  بدشتا. 5أ-2
 يطعخف  م  ا نػاع السخطمت  لمقػال  اإلذا ي . 6أ-2
التػتػغخا ية  ر عمسي  االشتدةي  اراء إنطةاج الرةػ يطعخف  م  ا سذ الطخبػ   اال 7أ-2

 اتػضيتتا    العسمي  الطعميس  .
  ي ، اا طيار العدش  ا ا معايدخ ا. خف  م  شخا ا يسع الييانات اإلحرايطع 8أ-2
 السكطجات امخاكد الطعمع   . ي  يطعخف  م  نطع الطرشيف االتتخس  9أ-2
 يحكخ مكػنات اأشكال السرغخات التدمسي  . 10أ-2
 يرشف شخق الصجا   اأنػا تا . 11أ-2



 اإلرشاد الطخبػي االشتدييعجد نطخ ات  12أ-2
 . يحجد أسذ اإلدارة الطخبػ   االطخصي  13أ-2
 . تخرر   مجال  يدطشطج الصال  كيفي  االسطخجام االمثل لمغ  االنجمدد   14أ-2
 العخاض الطعميسي .أيتدة يرشف  15أ-2
 يطعخف  م  معايدخ إنطاج الػسا   السطعجدة. 16أ-2
 يرشف نطع تأليف اليخمجيات الطعميسي   . 17أ-2
 لنط  السجرسي .يمع بسعايدخ تقديع ا 18أ-2
 يحكخ  را ز مخاحل نسػ السطعمسدغ. 19أ-2
 يعجد االسطخاتيجيات السخطمت  لمطعميع االطعمع 20أ-2
 يرف ا بعاد السجطسعي : الدياسي ، االثقا ي ، االطار خي ، االتمدفي   21أ-2

 السختجص  بالسجطسع االطعميع
   يحكخ  صػات تحمدل الشطع. 22أ-2

 :اخ انزهنيح انقذس -ب-2       
 ل مع الحاس  اآللي بسكػنات  السادي  االيخمجي .يخص  شخق الطعام 1ب-2
 يكيع بخامج الييدظ ا قا لمطصييقات الطعميسي .   2ب-2
 يكيع الخسع الطعميسي    ضػء السعايدخ التشي  االطخبػ  . 3ب-2
 ييطنخ السطاحف االلنطخاني .  4ب-2
 يسدد بدغ الشطع اال جاد الحدابي  االطحػ  ت السخطمت  بدشتا 5ب-2
 إذا ي تعميسي. يخص  لنيفي  إنطاج بخنامج 6ب-2
 يكيع بخامج الييدظ ا قا لمطصييقات الطعميسي .   7ب-2



السعةةايدخ االذةةخاط الػايةة  يكةةيع الرةةػرة التػتػغخا يةة   الجدةةجة  ةة  ضةةػء  8ب-2
 .تػا خ ا

 يدطشطج شخا ا يسع الييانات اإلحرا ي ،    ضػء معايدخ ا. 9ب-2
 يدطشطج شخق حتظ اتخد غ السرغخات التدمسي  ااسطخيا تا. 10ب-2
 دػيخا ي.يحمل الػصف الييم 11ب-2
 يجسع دال ل الخامات السدطخجم   ي الصجا   ) الػرق اا حجار(. 12ب-2
 يقارن بدغ أنػاع الحكاءات السخطمت . 13ب-2
 يسدد بدغ إصجارات الػ شجاز السخطمت . 14ب-2
 يكيع السرادر السخيعي  السطاح   م  اإلنطخنت.   15ب-2
 يخص  لنيفي  اسطخجام أيتدة العخاض الزػ ي  الطعميسي . 16ب-2
طجة  الذةامم  ا ا سةذ االسعةايدخ ليشةاء السكطجة  يخب  بدغ أ سي  السك 17ب-2

 الذامم . 
 يسدد بدغ  شاصخ الػسا   السطعجدة الطعميسي . 18ب-2
 يكيع معايدخ تقديع النط  السجرسي . 19ب-2
يقةةةةارن بةةةةدغ االضةةةةصخابات الشتدةةةةي  االطحرةةةةدمي   بصخ قةةةة  يسكةةةةغ  20ب-2

 قياستا
 يتخق بدغ دراس  الججاى التشي  ااالقطرادي  االقانػني  االيدئي  21ب-2
 بدغ أنػاع المقصات )ا ساسي  االتخ ي (. تخق ي 22ب-2
يحةةةةةةةةجد رؤاس السػضةةةةةةةةػ ات )قػا ةةةةةةةةج ا طيار ةةةةةةةةا ، أشةةةةةةةةكالتا ،  23ب-2

 تجد طتا(.



 :عًهيح يهاساخ يهنيح و  -ج-2      
 يصيا شخق يدجة لطػضيف الحاس   ي أحج السجاالت الطعميسي   1ج-2
 يسارس  صػات إ جاد بخنامج الييديظ الطعميسي . 2ج-2
 ء أسذ ترسيع السخ يات الثابط يشطج الخسع الطعميسي    ضػ  3ج-2
 يشطج العدشات الطعميسي . 4ج-2
 يخطيخ العسل بشطع اال جاد الحدابي  االطحػ  ت السخطمت  بدشتا 5ج-2
 .يطقغ متارات إلنطاج القػال  اإلذا ي  6ج-2
 الطعميسي . الديُيعج اليخمج  بمغ   7ج-2
 . يشطج صػرة  ػتػغخا ي  يدجة 8ج-2
 السخطمت . يعايخ الع ق  بدغ مطغدخ غ )االرتجاط( بحاالت  9ج-2
 ايتدة السرغخات التدمسي .يدطخجم  10ج-2
 يسارس الػصف الييمدػيخا ي لمسػاد السصيػ   االغدخ السصيػ  .           11ج-2
 يسارس الطقشيات الحجيث   ي الصجا  . 12ج-2
 يزج  بأتقان  صػات حداب ندج  الحكاء 13ج-2
 يزج  إ جادات نطع الػ شجاز. 14ج-2
 يدطخجم أنػاع السخايع اا ا ي  السخيعي  . 15ج-2
 تدة العخاض الزػ ي  الطعميسي  بصخ ق  صحيح .يذغل أي 16ج-2
 ييشي نسػذج لمسكطج  الذامم  ق  ضػء السعايدخ االسػاصتات الطخبػ   . 17ج-2
 يصيا  معايدخ ترسيع الػسا   السطعجدة  م  اليخامج السشطج . 18ج-2
يعةةةةةةةةايخ مرةةةةةةةةادر صةةةةةةةةشا   النطةةةةةةةةاب السجرسةةةةةةةةي امتةةةةةةةةارات ترةةةةةةةةسيس   19ج-2

 االسػاصتات التشي  إلنطاي .



 السخطمت   لع ج االضصخابات الشتدي   .يصيا بجق  الصخق  20ج-2
 يدطخجم دارة حياة الشطام  شج تحمدل نطام معمػمات. 21ج-2
 يعايخ إنطاج اليخمجيات الطعميسي  اتػضيتتا  ي  سل بخامج تعميسي  22ج-2
 يسارس حخكات النامدخا. 23ج-2
 يصيا الطحمدل السػضػ ي  ي بدئ  الطعمع الخقسي . 24ج-2
 ات السكطج يخطار أنػاع مرادر الطعمع السشاسج  لسجسػ  25ج-2

 انقاتهح نهنقم املهاساخ انعايح -د-2      
، يعسل ضسغ  خ ا  ي اإللسام بستاليع الحاس  اآللي ا را ر   1د -2

 السطاحف الطعميسي  اإللنطخاني ، 
يدطخجم الػسا ل الدسعي  االجرةخ    ةي تصيدةا متةارات تجسيةع اتخكدة   2د -2

 مكػنات الحاس  اآللي
  ترسيع اإنطاج الخسػم يدطخجم أسذ ترسيع السخ يات الثابط    3د -2

 .الطعميسي  السخطمت 
 يعسل ضسغ  خ ا  ي تخصي  الحدابات بالحاس  اآللي  4د -2
اإلبجاع  ي الشز اإلذا ي مع متخدات امكػنات  يطعامل 5د -2

 امعمػمات  غ العشاصخ الرػتي  
يدطخجم  شجكات االنطخنت  ي نقل معارف ااكداب متارات  6د -2

 اليخمج   لمص ب .
ااني مع  خ ا  سل إلنجاز مذخاع ترػ خ القجرة  م  العسل الطع 7د -2

 ضػ ي مصابا لمسعايدخ التشي  االطخبػ   



يعسل ضسغ  خ ا لطحمدل أيداء النط  اأا ي  السعمػمات السطاح   8د -2
 دا ل السكطج .

يعسل ضسغ  خ ا  ي تجتدد الخامات السدطخجم   ي الصجا    9د -2
 ) الػرق اا حجار(.

  ذ مع زم   يطتخ متارات الكيادة لتتع مجارس  مع الشت 10د -2
 يطتخ قجرات الطعمع الحاتي  ي الطعخف  م  السعايع  11د -2

 االقػاميذ .    
يسةةارس دار أمةةدغ اأ رةةا ي السكطجةةات  ةة  السكطجةة  الذةةامم   12د -2

 االسكطج  الخقسي  االسكطج  ا لنطخاني 
 يذارك زم ء  الخأي حػل ترسيساتتع لشطع السعمػمات.  13د -2
ساسي  لنامدخا يطعامل مع الحاس  بكتاءة لػصف السكػنات ا  14د -2

 التدجيػ، أنػاع المقصات )ا ساسي  االتخ ي (.
 يسارس متارات الطػاصل بمغ  أيشيي   15د -2
 يشاقر القزايا العام  لمسجطسع 16د -2
يجيخ  سمي  الطػاصل التعال دا ل الترل بسا يدتع  ي ستػل   17د -2

 .نقل السعمػمات بكتاءة
 . يطػاصل مع السدطحجثات  مجال الطعميع االطعمع  18د -2
   الخأي حػل الجراسات اليدئي   ي مجطسعتع.يذارك زم ء 19د -2

 
 
 



 املعايري األكادمييح نهربنايح  :  -3
لميخنةامج بسجمةذ القدةع  NARSتع تيشةي السعةايدخ ا كاديسية  السخيعية  القػمية  

 ا ي كالطالي :  2017\10\29
 : أوال : السؾاصفات العامة لخخيج كميات التخبية الشؾعية

ظةة االتخرة، ي يجةب أن ي ةؾن  ةخيج كميةات إلى جانب السؾاصفات السختب
 التخبية الشؾعية قادرًا عمى أن  : 

 . يرسع  ص  : لمطجر ذ ، ابدئات تخبػ   تشاس  تشػع السطعمسدغ . ١
. يصيةةةةةةةةةا شخا ةةةةةةةةةا الطةةةةةةةةةجر ذ ، مػضتةةةةةةةةةا تنشػلػيدةةةةةةةةةا الطعمةةةةةةةةةيع ، مخا دةةةةةةةةةا  رةةةةةةةةةا ز ٢

 السطعمسةةةدغ اأنسةةةاط
 ع .تعميستع اتعمست

 . يدطخجم أسالد  اأداات مشاسج  لطقػ ع الجػان  السخطمت  لعسمدطي الطعميع االطعمع .٣
 . يطعامل بستشي  مع ذاى االحطيايات الخاص  القابمدغ لمجمج الطعميس  .٤
 . يشس  ذات  متشيا ، ا يش  :   قات متشي  مطشػ   .٥
 العمػم بتخا تا السخطمت  .احجة السعخ   االع قات الطناممي  بدغ مجاالت  يتدخ. ٦
 . يػضف آليات اإلرشاد االطػيي  الطخبػي  ، ار ادة ا  سال  ي مسارسات  الستشي  .٧
. يطػاصةةةةةل بتا ميةةةةة  مدةةةةةطخجماج قجراتةةةةة  الذخرةةةةةي  امتةةةةةارات تنشػلػييةةةةةا السعمػمةةةةةات ٨

 ااالتراالت 
 . يطتتع السدطججات ذات الع ق  بطخرر  .٩
 بإحجى المغات ا يشيي  .. يطػاصل بمغ   خبي  سميس  ا ١١



. يمطةةةةةةدم بقةةةةةةيع السجطسةةةةةةع ابأ  قدةةةةةةات متشةةةةةة  الطعمةةةةةةيع اآدابتةةةةةةا  ةةةةةةي تعام تةةةةةة  مةةةةةةع ١١
 السطعمسةةةةدغ االسعشددغ .

 . يعي مقػمات التػ   الثقا ي  لألم   .١٢
، االطدةةامو اقيةةػل . يذةةارك  ةةي تشسيةة  قةةيع : االنطسةةاء الةةػششي ، االجيسقخاشيةة  ١٣

 اآل خ . 
    تشسي  السجطسع ادار الطعميع    اسطجامطتا . يذارك. ١٤
 . يذارك  ي حل السذك ت : الستشي  االسجطسعي  باسطخجام ا سالد  العمسي   ١٥
. يذارك  ي أنذةص   جمة  السجطسةع ، االطصةػ خ الطخبةػي ،  بسةا يحقةا الجةػدة ١٦

 االطسدد .
 عايح انساتقح يا يهي   : ويشتق ين املىاصفاخ ان

 املعاسف واملفاهيى  :  -١
 يجب أن ي ؾن الخخيج قج اكتدب السعارف والسفاليؼ التالية  :  

أسةةذ اإلدارة الطخبػ ةة  االطخصةةي  ، اترةةسيع اليدئةةات الطعميسيةة  / يطعةةخف  مةةي  ١ -١
 الطعمسي  .

 ميسي  / الطعمسي .ترسيع اليدئات الطعبستخدات  يذخح الستاليع الشطخ   السختجص  2 -١
 نطخ ات الطعميع االطعمع ا را ز مخاحل نسػ السطعمسدغ .يعجد  ٣-١
 الطعميع االطعمع .اشخا ا اسطخاتيجيات يرشف  ٤-١
 الطقػ ع الطخبػي انطخ ات   . يرف  5-١
 أسالد  الطشسي  الستشي  االطعمع الحاتي انطخ ات   .  يػضو  6 -١
 ت  ، ابشاؤ  ، اتقػ س  ، اتصػ خ   . السشتج الجراسي : مكػنايمخز  7 -١
 نطخ ات اإلرشاد: الطخبػي،  ار ادة ا  سال  . يعيخ  غ  8 -١



 مقػمات بشاء الذخري  اتعد د التػ   الثقا ي   . يعدج صياغ   9-١
 اسطخاتيجيات الطتندخ امشا ج  الجحث ااالسطقراء  . يرشف  10 -١
 قيع السجطسع اأ  قيات الستش  .يرف 11-١
متشةةة  الطعمةةةيع، االطذةةةخ عات السشطسةةة  لتةةةا ، احقةةةػق السعمةةةع  أ  قيةةةات يذةةةخح12 -١

 ااايجات   . 
 ثقا   السجطسع امذك ت   .يطعخف  مي 13-١
ا بعاد السجطسعي   : الدياسي   ، االثقا ي   ، االطار خي   ، السختجصة  يرشف 14 -١

 بالسجطسع االطعميع .
 اد  .انطع الجػدة ااال طس مج  تيرف 15-١
 الطصػرات: العمسي  االطنشػلػيي  االسجطسعي  ذات الع ق  بالطخرز  . يػيد 16-١
التشةةةةػن االػسةةةةا   الثقا يةةةة  اتصييقاتتةةةةا )لخةةةةخ ج شةةةةع  الطعمةةةةيع يطعةةةةخف  مةةةةي 17 -١

 ا ساسي(.
 الطخبي  الخاص  امجاالتتا ااسطخاتيجياتتا  .يذخح 18-١

 قادرا عمي أن  : يجب أن ي ؾن الخخيج املهاساخ انزهنيح  :   -2
 أ نارا يجيجة لمقزايا السطزسش  بالسحطػى الجراسي  . يػضف ١ -2
 يحمل نطا ج تقػ ع السطعمسدغ؛ مغ أيل الطحددغ االطصػ خ.  ٢ -2
 ُيقّػم أداء  اأداء اآل خ غ  .  ٣-2
 الدياسات االشطع الطعميسي   . يتدخ ٤-2
 قف الحياتي  السخطمت  .السشاس  مغ بدغ اليجا ل  ي السػايكيع اليجيل  ٥-2
 
 



 املهاساخ املهنيح  :  -3

 يجب أن ي ؾن الخخيج قادرا عمى أن: 

 لجرس  ي ضػء نػاتج الطعمع السدطتج  . ُيعج االسمػب السشاس  لذخح ا ١ -3
 يجيخ بدئات تخبػ   مشاسج  لمطعميع االطعمع.  ٢ -3
 ا نػاتج الطعمع.يجيخ الرف مخا يا التخاق التخدي  بدغ السطعمسدغ، امحقق ٣-3
 تنشػلػييا الطعميع  ي  سمدطي الطعميع االطعمع.  يصيا آليات  ٤-3
 يدطخجم اسطخاتيجيات مطشػ   لمطعميع االطعمع اا نذص  الرفي  اال  صفي . ٥-3
 يدطخجم أسالد  الطقػ ع الطخبػي اأداات .  ٦-3
 يدطخجم اسطخاتيجيات اأنذص  مشاسج  لحاي االحطيايات الخاص . ٧-3
 يدطخجم متارات الطعمع الحاتي  ي نسػ  الستشي شػال الحياة. ٨-3
 يدطخجم آليات بشاء الع قات الستشي  مع السعشددغ بالطعميع االسجطسع. ٩-3
 أسذ اإلرشاد: الطخبػي االشتدي ار ادة ا  سال.يزج  ١١ -3
  يخات  السدجاني   ي تحددغ السشاخ السجرسي. يدطخجم١١ -3
   العخبي  التريح     السػاقف الطعميسي .يدطخجم المغ١٢ -3
 التشػن االػسا      مجال تخرر  )لخخ ج شع  الطعميع ا ساسي(. ُيعج ١٣-3



 :  قاتهح نهنقماملهاساخ انعايح وان -٤
 يجب أن ي ؾن الخخيج قادرا عمي أن:  

 يعسل بكتاءة ضسغ  خ ا .  ١ -٤
يةةةة  ، لمطػاصةةةةل االجحةةةةث  ةةةةغ يدةةةةطخجم قجراتةةةة  الذخرةةةةي  االػسةةةةا   الطنشػلػي ٢ -٤

 السعمػمات  . 
 يطعامل بإيجابي  مع ضغػط متش  الطعميع  . ٣-٤
 يطػاصل بمغ  أيشيي   . ٤-٤
 يذارك  ي بحث القزايا العام  لمسجطسع  ، مقطخحا حمػال لتا  . ٥-٤

 ثانيا  : يعايري خشيح انربايح انتخصصيح نكهياخ انرتتيح اننىعيح  :

 قظاع تكشؾلؾجيا التعميؼ

إلى جانب السؾاصفات العامة لمخخيج ي يجب  مؾاصفات  خيج قظاع تكشؾلؾجيا التعميؼ: 
 أن ي ؾن  خيج قظاع تكشؾلؾجيا التعميؼ قادرا عمى أن  :  

. يػضةةةةف نطخ ةةةةات انسةةةةاذج الطرةةةةسيع الطعميسةةةةي ،  لمحرةةةةػل  مةةةة  أ زةةةةل الشةةةةػاتج ١
 السدطتج     .

 . . يشطج السػاد االيخامج الطنشػلػيي  ا ػضتتا ٢
 . يػضف اليجا ل الطنشػلػيي  السطاح   .٣
 . يػضف الطنشػلػييا السدا جة لحاي االحطيايات الخاص   .٤
 . يرسع بدئات تعمع تنشػلػيي  االنطخاني  .٥
 . يشدا مع السعمع ااإلدارة لطصػ خ بدئات الطعمع السشاسج   .٦

 



 ويذتق مؽ السؾاصفات الدااقة ما يمى  : 
جانب السعارف والسفاليؼ العامة ي يجةب أن ي ةؾن  ةخيج ؼ: إلى السعارف والسفالي -١

 قظاع تكشؾلؾجيا التعميؼ قج اكتدب ما يمي  :
 الطرسيع الطعميسي انساذي   .ب يطعخف  م  الستاليع الططخ   السطخبص  ١ -١
 اليخمجيات الطعميسي  ، انطع تأليتتا  .يعيخ  غ  ٢ -١
 ت  اادارتتا .مرادر الطعمع بأنساشتا السخطميعجد  ٣-١
 نطع إدارة بدئات الطعمع اإللنطخاني  .يذخح  ٤-١
 قػا ج الييانات انطع السعمػمات ، اأسالد  حتطتا ااسطخيا تا .يػضو  ٥-١
 نطع  تخس  السكطجات امخاكد الطعمع  .يرف  ٦-١

إلةة  يانةة  الستةةارات الح شيةة  العامةة  لمخةةخ ج ، يجةة  أن يكةةػن السهةةارات الحيشيةةة  :  -2
 اع تنشػلػييا الطعميع قادرا  م  أن: خ ج قص
 ُيقّػم نساذج الطرسيع الطعميسي  .  ١ -2
 ال طيار أ زمتا  . ،يحمل السػاد االيخامج الطعميسي  ٢ -2
 بدئات الطعمع امذك تتا ، ا زع حمػالج لطصػ خ ا  . يتدخ  ٣-2
 مرادر الطعمع بأنساشتا السخطمت  اادارتتا .يخص  2-4
 انات انطع السعمػمات ، اأسالد  حتطتا ااسطخيا تا .قػا ج اليييحجد ٥-2
 نطع  تخس  السكطجات امخاكد الطعمع  .يرسع  ٦-2
إل  يان  الستارات الستشي  العام  لمخخ ج ، يج  أن يكػن  : السهارات السهشية   -3

  خ ج قصاع تنشػلػييا الطعميع قادرا  م  أن :

 طخاني  .يشطج السػاد االيخامج الطعميسي  االلن ١ -3
 يصيا نساذج الطرسيع الطعميسي  . ٢ -3



 يذارك  ي إدارة مخاكد مرادر الطعمع  . ٣-3
 يدطخجم قػا ج الييانات انطع السعمػمات  . ٤-3
 يدطخجم أداات انطع إدارة بدئات الطعمع اإللنطخاني   . ٥-3

مخةخ ج ، يجة  إل  يانة  الستةارات الستشية  العامة  ل السهارات العامة والقابمة لمشقل : -4
 أن يكػن  خ ج قصاع تنشػلػييا الطعميع قادرا  م  أن :

 يدطخجم شجكات الحاس   ي ترسيع  نساذج الطرسيع الطعميسي  .  ١ -4
 السػاد االيخامج الطعميسي   ،  اا طيار أ زمتا  . يعسل ضسغ  خ ا لطػصيف ٢ -4
ا زةةع حمةةػالج  يطػاصةةل مةةع زمةة ء الطخرةةز لطحمدةةل بدئةةات الةةطعمع امذةةك تتا، ٣-4

 لطصػ خ ا  . 
دةةةطخجم الػسةةةا ل الدةةةسعي  االجرةةةخ   لعةةةخض  مرةةةادر الةةةطعمع بأنساشتةةةا السخطمتةةة  ي4-4

 اادارتتا .
يدةةطخجم تصييقةةات الحاسةة   ةةي مجةةال الطخرةةز  ةةي اسةةطيعاب اتحةةجيث قػا ةةج  ٥-4

 الييانات انطع السعمػمات ، اأسالد  حتطتا ااسطخيا تا .
  ي اصف نطع  تخس  السكطجات امخاكد الطعمع  .يطتخ قجرات الطعمع الحاتي  ٦-4

 

 

 

 
 
 



تقشيةةات   -الطةةجر   االطعمةةيع –تنشػلػييةةا الطعمةةيع  العالمةةات السخجةيةةة  : -4
 الطعمع اإللنطخاني  –االطعميع 

 البخنامج  :لي ل وم ؾنات  -5
        سشػات 4مجة البخنامج:     .1
 نطخي اتصييقيلي ل البخنامج :   .2

 :  الؾحجاتعجد  عجد الداعات/
 سا  138 نغخي 
  سا    156 عسمى

 سا    294 أجسالي الداعات 
 

 اليشظبق إ تياري  اليشظبق إنتقالي يشظبقإلدامي 
 %3.4الشدج  :     10العجد : :  العمػم االساسي مقخرات  -
 %12الشدج  :     34العجد : :  االنداني  ا االيطسا ي  مقخرات العمػم -
 %77الشدج :     226العجد : :  الطخرز مػم مقخرات  -
 ( : اليشصيا ----مقخرات مغ  مػم ا خي ) حاس  آلي ا  -
 %    8الشدج  :     24العجد : : سدجاني الطجر   ال -
 ال ينطثقيستىياخ انربنايح ) يف نظاو انساعاخ املعتًذج ( :   -ـخ

شػات = أربع  سةمجة اليخنامج ، الشطام السطجع  ي اليخنامج  ػ الشطام الترمي     
 .االيػيج مقخرات ا طيار   يسيع مقخرات اليخنامج الدامي  ا  رػل دراسي  ،  8

 



 





 يقشساخ انربنايح:
 إلدامي :   -أ

 (األول الجراسيالفرل )  الفةخقة : األولى
 

 مغ االمطحان
 مجسؾع
 الجرجات

 الدا ات ا سيػ ي  الجرجات تؾزيع
 الجراسيالسقةةخر 

أعسال  شفؾي  تظبيقي نغخي  نطخي  تصييقي
 الدشة 

 نطخي  تصييقي يسم 

 مقجم  الحاسجات 2 2 4 20 10 30 90 150 3 -
 (1مقجم  اليخمج ) 2 2 4 20 10 30 90 150 3 -

إنطاج الخسػمات أساسيات  2 4 6 20 10 30 90 150 3 -
 الطعميسي 

- 3 
150 90 30 10 

السطاحف االسعارض  2 4 6 20
 الطعميسي 

 ر اضيات الحاسجات 2 2 4 10 10 20 60 100 3 -



 مغ االمطحان
 مجسؾع
 الجرجات

 الدا ات ا سيػ ي  الجرجات تؾزيع
 الجراسيالسقةةخر 

أعسال  شفؾي  تظبيقي نغخي  نطخي  تصييقي
 الدشة 

 نطخي  تصييقي يسم 

- 3 
150 90 30 10 

االطدجي ت  اإلذا   2 4 6 20
 الرػتي 

 مجادئ الطخبي  2 - 2 10 - - 40 50 2 -
 قخاءات بالمغ  العخبي  2 - 2 10 - - 40 50 2 -
 بدئي دراسات  2 - 2 10 - - 40 50 2 -
 السجسػع 18 18 36     1000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الثاني( الجراسيالفرةةل الفخقة األولى ) 
مجسػع  زمغ االمطحان

 الجريات
 الدا ات ا سيػ ي  تػز ع الجريات

أ سال  شتػي  تصييقي نطخي  نطخي  تصييقي الجراسيالسقةةخر 
 الدش 

 نطخي  تصييقي يسم 

 (2مقجم   ي اليخمج ) 2 2 4 20 10 30 90 150 3 -
  يالزػ أساسيات الطرػ خ  2 4 6 20 10 30 90 150 3 -
 مج ل إل  تنشػلػييا الطعميع 2 2 4 20 10 30 90 150 3 -
 اآلليبالحاس   الطصييقياالحراء  2 2 4 10 - 10 30 50 2 -

 التمسي السرغخات  2 2 4 20 10 30 90 150 3 -
 التتخس  الػصفي  2 2 4 10 10 20 60 100 3 -
 الصجا   االشدخ االطجمدج 2 4 6 30 10 30 90 150 3 -
 مجادئ  مع الشتذ 2 - 2 10 - - 40 50 2 -
 قخاءات بالمغ  االنجمدد   2 - 2 10 - - 40 50 2 -
 السجسػع 18 18 36     1000  



 األول الجراسيالفرل          الفـرقة : الثانية       شةبة تكشؾلؾجيا التعميؼ
 

 زمغ االمطحان
مجسػع 
 الجريات

أ سال  تػز ع الجريات
 الدش 
 

 يػ ي الدا ات ا س
 الجراسيالسقةةخر 

 نطخي  تصييقي يسم  شتػي  تصييقي نطخي  نطخي  تصييقي

 اآلليالحاس   2 4 6 20 10 30 90 150 3 -
 إنطاج الرػر الزػ ي  2 4 6 20 10 30 90 150 3 -
 (1انطاج رسػم تعميسي ) 2 4 6 20 10 30 90 150 3 -
 السخايع العام  االخاص  2 - 2 10 - - 40 50 3 -
 أيتدة  خض 2 4 6 10 10 30 60 100 3 -

 )تذغدل ااسطخجام(
 مكطجات شامم  2 - 2 10 - - 40 50 3 -
 مجادئ تجر ذ 2 - 2 10 - - 40 50 2 -
  مع نتذ الشسػ 2 - 2 10 - - 40 50 2 -
 قخاءات بالمغ  ا يشيي  2 - 2 10 - - 40 50 2 -
 السجسػع 18 16 34     800  



  انفشقح انثانيح     ي انثانيانفصــم انذساس

مجسػع  زمغ االمطحان
 الجريات

 الدا ات ا سيػ ي  تػز ع الجريات
أ سال  شتػي  تصييقي نطخي  نطخى  تصييق  الجراسيالسقةةخر 

 الدش  
 نطخي  تصييقي يسم 

- 3 150 90 30 10 20 6 4 2 
الحاس  اآلل  )بيديظ 

 مطقجم(
   الػسا   السطعجدةمقجم    2 4 6 20 10 30 90 150 3 -

- 3 150 90 30 10 20 6 4 2 
إنطاج الخسػمات الطعميسي  

(2) 
 نطع الطرشيف 2 2 4 10 10 20 60 100 3 -
 ترسيع النطاب السجرس  2 2 4 10 10 20 60 100 3 -
 الػسا ل الطعميسي  2 2 4 10 - 10 30 50 3 -
 الطخبي  امذك ت السجطسع 2 - 2 10 - - 40 50 2 -
 قخاءات بالمغ  العخبي  2 - 2 10 - - 40 50 2 -
 السجسػع 16 18 34     800  



 األول انذساسيانفصم         انفـشقح : انثانثح       شعثح تكنىنىخيا انتعهيى
 مجسؾع زمؽ االمتحان

 الجرجات

أعسال  تؾزيع الجرجات
 الدشة

 

 الداعات األسبؾعية
 الجراسيالسقةةخر 

 نغخى  تظبيقي جسمة شفؾي  بيقيتظ نغخى  نغخى  تظبيقى

 مشطػم  الحاس  اآلل  2 2 4 20 10 30 90 150 3 -
نطع تحمدل اترسيع  2 2 4 20 10 30 90 150 3 -

 السعمػمات
اساسيات انطاج بخامج التدجيػ  2 4 6 20 10 30 90 150 3 -

 (1)الطعميسي  االطميتد ػن 
     تصييقات الحاس  اآلل 2 2 4 20 10 30 90 150 3 -

 السكطجات
 ا طيار الػسا ل الطعميسي  2 2 4 20 10 30 90 150 3 -

 ااسطخجامتا

- 3 100 60 20 10 10 4 2 2 
لسرادر  السػضػ يالطحمدل 

 السعخ  
 ايطسا ي مع نتذ  2 - 2 10 - - 40 50 2 -



مجسؾع  زمغ االمطحان
 الجرجات

أعسال  تػز ع الجريات
 الدشة

 الدا ات ا سيػ ي 
 الجراسي السقةةخر

 نطخى  تصييقي يسم  شتػي  تصييقي نطخي  ي نطخ  تصييقي
 (نػ ي شخق تجر ذ ) 2 - 2 10 - - 40 50 2 -
 ا صػل االيطسا ي  لمطخبي  2 - 2 10 - - 40 50 2 -
 الطخبي  السدجاني  - 4 4 - - - - - - -
 السجسػع 18 18 36     1000  



 

 الثالث  التخق  ى      الثاني الدراسيالفصل 
مجسػع  زمغ االمطحان

 الجريات
أ سال  تػز ع الجريات

 الدش 
 الدا ات ا سيػ ي 

 الجراسيالسقةةخر 
 نطخى  تصييقي يسم  شتػي  تصييقي نطخي  ي نطخ  تصييقي
اسذ ا تيار وبشاء مجسؾعات  2 2 4 20 10 30 90 150 3 -

 تكشؾلؾجيا التعميؼ
 اآللي لغات الحاس  2 2 4 20 10 30 90 150 3 -
 مدطحجثات تنشػلػييا الطعميع 2 2 4 20 10 30 90 150 3 -
 شجكات الحاسجاتتقشيات  2 2 4 10 10 20 60 100 3 -
 انطاج المػحات الطعميسي  2 2 4 20 10 30 90 150 3 -
 مخاكد امرادر الطعمع 2 2 4 20 10 30 90 150 3 -
 تار خ الطخبي  االطعميع 2 - 2 10 - - 40 50 2 -
 )تعمع( تعميسي مع نتذ  2 2 4 10 - 10 30 50 2 

 الطخبي  السدجاني  - 4 4 60 - 40 - 100 بالسجارس
 السجسػع 16 18 34     1050  



 انفصم انذساسى األول      انفـشقح : انشاتعح
مجسؾع  زمؽ االمتحان

 الجرجات

أعسال  تؾزيع الجرجات
 الدشة

 

 السقةةخر الجراسى الداعات األسبؾعية
 نغخى  تظبيقى جسمة شفؾي  تظبيقى نغخى  نغخى  تظبيقى 

تقشيةةةةةةات  الطعمةةةةةةيع  ةةةةةةغ  2 2 4 20 10 30 90 150 3 -
 (1بعج )

 صيان  الحاس  اآلل  2 2 4 20 10 30 90 150 3 -
اليخمجةةةةةةةةةةةة  باسةةةةةةةةةةةةطخجام  2 2 4 20 10 30 90 150 3 -

 (1اليخامج الجا دة)
ترةةةةةةةةةةةةةةةةسيع السػاقةةةةةةةةةةةةةةةةف  2 2 4 20 10 30 90 150 3 -

 طعميسي ال
انطةةةةةاج بةةةةةخامج التدةةةةةجيػ  2 2 4 20 10 30 90 150 3 -

 االطميتد غ الطعميس 
 (نػ ي شخق تجر ذ ) 2 - 2 10 - - 40 50 2 -
 مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع نتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ  2 2 4 10 - 10 30 50 2 -

 ( خاق  خدي تعميس )



مجسؾع  زمؽ االمتحان
 الجرجات

أعسال  تؾزيع الجرجات
 الدشة

 

 السقةةخر الجراسى الداعات األسبؾعية
 نغخى  تظبيقى جسمة شفؾي  تظبيقى نغخى  نغخى  تظبيقى 

 تخبي  مقارن  2 - 2 10 - - 40 50 2 -
 الطخبي  السدجاني  - 4 4 - - - - - - االسجار س
السذةةةةةةخاع  ةةةةةةي مجةةةةةةال  - 4 4 - - - - - - -

 الطخرز
 السجسػع 16 20 36     900  

 



 

 الفرةةل الجراسى الثانى
مجسؾع  زمؽ االمتحان

 الجرجات
أعسال  تؾزيع الجرجات

 الدشة
 الداعات األسبؾعية

 السقةةخر الجراسى
 نغخى  تظبيقى جسمة شفؾي  تظبيقى نغخى  نغخى  تظبيقى

 (2تقشيات  التعميؼ عؽ اعج ) 2 2 4 20 10 30 90 150 3 -
 (2البخمجة ااستخجام البخامج الجايدة) 2 2 4 20 10 30 90 150 3 -
 صيانة أجهدة العخض 2 4 6 20 10 30 90 150 3 -
 تكشؾلؾجيا الؾسائط متعجدة 2 2 4 20 10 30 90 150 3 -
 الحكاء االصظشاعى والشغؼ الخبيخة 2 2 4 20 10 30 90 150 3 -
 األصؾل الفمدفية لمتخبية 2 - 2 10 - - 40 50 2 -
 صحة نفدية وتؾجية وارشاد نفدى 2 - 2 10 - - 40 50 3 -
 السشا ج 2 - 2 10 - - 40 50 2 -
 الطخبي  السدجاني  - 4 4 40 20 40 - 100 االسجارس

 السذخاع - 4 4 - - 50 - 50 - -
 السجسػع 16 20 36     1050  

 خاع التش  مغ السجاالت الطخرري  الط  درستا ا طع الطحكيع لمسذخاع بمجش  ث ثي   ي نتاي  العام يخطار الصال  السذ



 نقسى تكنىنىخيا انتعهيى  أوالً حمتىياخ املقشساخ  انفشقح األوىل
 
 
 
 

 
 مسيدات(. - رائ،  –السفاليؼ السختبظة االحاسب اآللي )تعخيف  .1
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 :  املقشسحمتىياخ 
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 4 2 2 13 رياضيات الحاسب اآللي
 حمتىياخ املقشس
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 . العسميات الحدابي   م  الشطام العذخي.3
 . الشطام الثشا ي لإل جاد.4
 .. العسميات  م  الشطام الثشا ي5
 . الشطام الثساني لأل جاد.6
 . العسميات الحدابي  لمشطام الثساني.7
 . الشطام الدادس  ذخ. 8
 . العسميات الحدابي  لمشطام الدادس  ذخ. 9

 . شتخات الحاس  اآللي.11
 . يدطخجم شتخات الحاس  ا ل   ي الحدابات السخطمت .11
 . اليػابات  ي الحاس  اآللي.  12
. السرتػ ات 13



 

عجد  ؼ السقخراس
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 6 4 2 12 األذاعة والتدجيالت الرؾتية
 حمتىياخ املقشس

 الرػتي  االطدجي ت اإلذا   إلي مقجم . 1

  اإلذا ي العسل  خ ا. 2
 الشايو اإلذا ي مػاصتات. 3
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 4 2 2 13 (2مقجمة البخمجة )
 حمتىياخ املقشس

 مقجمة إلي فيجؾال بيديػ دوت نت .1
 بيئة عسل فيجؾال بيديػ دوت نت. .2
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 عجد الداعات
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 6 4 2 13 اساسيات الترؾيخ الزؾئي
 حمتىياخ املقشس

 
 تاريخ الترؾيخ الفؾتؾغخافى. .1
 مالية الترؾيخ الفؾتؾغخافى. .2
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عجد  اسؼ السقخر
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 مج ل الي تكشؾلؾجيا التعميؼ
 ) تكشؾلؾجيا& شعب (

13 2 2 4 

 حمتىياخ املقشس
ؼ تكشؾلؾجيةةا السفةةاليؼ األساسةةية لتكشؾلؾجيةةا التعمةةيؼ اسةةا يخةةجم األ رةةائي السعمةةؼ اقدةة -1

 التعميؼ 
 نغخيات االترال التعميسي  – 2
 تكشؾلؾجيا التعميؼ والؾسائل التعميسية -3
 ترشيف الؾسائل التعميسية -4
 الترسيؼ التعميسي    – 5
 إنتاج السؾاد التعميسة  – 6
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 الؾحجات
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 4 2 2 13 االحراء التظبيقي االحاسب اآللي
 حمتىياخ املقشس
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 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 4 2 2 13 السرغخات الفيمسية
 حمتىياخ املقشس
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عجد  اسؼ السقخر
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 4 2 2 13 الفهخسة الؾصفية
 حمتىياخ املقشس

 
 مرادر السعمؾمات. -1
 معالجة أوعية السعمؾمات.  -2
 األسذ والسبادئ العامة لمفهخسة.  -3
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 انفصم انذساسي انثاني 

عجد  اسؼ السقخر
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 6 4 2 13 الظباعة والشدخ والتجميج
 حمتىياخ املقشس

 
 الظباعة: السفهؾمي األيسية .1
 مجاالت الظباعة. .2
 آالت وأدوات الظباعة. .3
 اعها.طخق الظباعة وأنؾ  .4
 إعجاد األسظح الظباعية. .5
 الخامات السدتخجمة في الظباعة.  .6
 الظباعة ااألستشدل. .7
 الظباعة االذاشة الحخيخية. .8
 أسذ الترسيؼ في الظباعة.  .9
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 .  الظباعة الخقسية .13



 نقسى تكنىنىخيا انتعهيى  انثانيح( انفشقح  )حمتىياخ املقشساخ  ثانياً 

 انفشقح انثانيح               انفصم انذساسي األول   

 اسؼ السقخر
عجد 
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 6 4 2 13 الحاسباآللي) استخجام نؾافح(
 حمتىياخ املقشس

 مقجم   غ أنطس  الطذغدل. -1
 ز. تار خ إصجارات مايكخاسػ ت ا شجا  -2
  صػات الحرػل  م  ندخ  ا شجاز، اتشرديتا. -3
 )الخخا  ، الس حطات، الصقذ(. 11تصييقات ا شجاز -4
 الطعامل مع الشػا ح )ا لػاح، شخ   الستام، االشعارات(.-5
 إيخاء الطحجيثات ال زم  االخب  مع حداب مايكخاسػ ت.-6
 مشي .تثيدت صتحات الػ   ضسغ قا س  اليجاي ، االسدايا ا -7
 .OneDriveتصيدا الخص  الخاّص  بخجم   -8
 .11الشدخ االحطياشي الكياسي لمسمتات  ي ا شجاز  -9

 .11اسطعادة الشدخ االحطياشي الكياسي لمسمتات  ي ا شجاز  -11
 .11يجار الحساي   ي ا شجاز  -11
 أداة إلغاء تجد   محخكات ا قخاص اتحددشتا. -12
 .11أنػاع الحدابات  ي ا شجاز  -13



 

 انفشقح انثانيح               انفصم انذساسي األول  

عجد  اسؼ السقخر
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 6 4 2 13 إنتاج الرؾر الزؾئية
 حمتىياخ املقشس

 
 اسذ تؾعيف الرؾرة في مجال التعميؼ . -1
 ة إلنتاج صؾرة رقسية.األسذ والسعاييخ السشاسب -2
 كاميخات الترؾيخ الخقسي. -3
 عجسات الترؾيخ الخقسي واستخجاماتها. -4
 –الفةةالش  –السعةةجات االضةةافية  السدةةتخجمة فةةي الترةةؾيخ الخقسةةي ) العةةاكذ  -5

 الفالتخ(. –السذتتات 
 االدوات السدتخجمة في الترؾيخ الميمى . -6
 . االدوات السدتخجمة في الترؾيخ الخارجي -7
 االمتجادات السختمفة لحفظ الرؾر الخقسية. -8
 بخنامج الفؾتؾشؾب لسعالجة الرؾر الخقسية . -9

 اسذ وقؾاعج معالجة الرؾرة رقسيا. -10
 زوايا وأحجام لقظات الترؾيخ الفؾتؾغخافي -11
 االضاءة وقؾاعج التكؾيؽ  في الترؾيخ الفؾتؾغخافي الخقسي . -12
 لخقسية الى جهاز الكؾمبيؾتخ.نقل الرؾر مؽ الكاميخا ا -13
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عجد  اسؼ السقخر
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 6 4 2 13 (1إنتاج الخسؾم التعميسية)
 حمتىياخ املقشس

 متتػم الخسػم الطعميسي . -1
 ا.انػاع الخسػم الطعميسي  اشخق انطايت -2
 تػضيف الخسػم الطعميسي   ي العسمي  الطعميسي . -3
 متتػم االنتػيخا يظ. -4
 معايدخ انطاج اترسيع االنتػيخا يظ. -5
 انػاع االنتػيخا يظ. -6
 مكػنات االنتػيخا يظ. -7
 االسطخجامات الطعميسي  ل نتػيخا يظ. -8
 اسذ انطاج االنتػيخا يظ الثابت االسطحخك. -9

 خا يظ.انساط االنتػي-11
 الذتا يات الطعميسي .-11
 بخامج انطاج الخسػم الطعمسي .-12
 اساسيات بخنامج التػتػشػب إلنطاج الخسػم الطعميسي . -13



 

 انفشقح انثانيح               انفصم انذساسي األول  

عجد  اسؼ السقخر
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 2 - 2 12 السخاجع العامة والخاصة
 حمتىياخ املقشس

 
 ا ا ي  السخيعي .  .1
 السخايع العام  ) تار ختا انذأتتا اتعخ تتا اأ سدطتا( .2
 أنػاع السخايع . .3
 السعايع االقػاميذ . .4
 الطخايع االددخ.  .5
 السػسػ ات اشخق تشطيستا اأ سدطتا . .6
 النط  اإلحرا ي  . .7
 ا دل  السػيدات اإلرشادي .  .8
 السخايع السطخرر .  .9

 سخيعي  السطاح   م  اإلنطخنت.   السرادر ال .11
 شخق تقديع ا ا ي  السخيعي .  .11
 تػثدا يسعي   مع الشتذ ا مخ كي  اإلصجار الدادس. .12



 

 انفشقح انثانيح               انفصم انذساسي األول  

عجد  اسؼ السقخر
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 6 4 2 13 أجهدة عخض)تذغيل واستخجام(
 حمتىياخ املقشس

 1أساسيات الطعامل مع ا يتدة الطعميسي   .1
 2أساسيات الطعامل مع ا يتدة الطعميسي    .2
 1تنشػلػييا أيتدة العخاض الزػ ي   .3
 2تنشػلػييا أيتدة العخاض الزػ ي   .4
 1تنشػلػييا ا يتدة اإللنطخاني   .5
 2تنشػلػييا ا يتدة اإللنطخاني   .6
 1اج السػاد الطعميسي   أيتدة إنط .7
 2أيتدة إنطاج السػاد الطعميسي    .8
 1أنػاع أيتدة العخاض الزػ ي   .9
 2. أنػاع أيتدة العخاض الزػ ي  11
 1. تػضيف أيتدة العخاض الزػ ي   ي العسمي  الطعميسي . 11
 2. تػضيف أيتدة العخاض الزػ ي   ي العسمي  الطعميسي . 12
 .ي السخطمت  را ز انطس  العخض الزػ  .13



 

 انفشقح انثانيح               انفصم انذساسي األول  

عجد  اسؼ السقخر
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 2 - 2 13 م تبات شاممة
 حمتىياخ املقشس
 
 تعخ تات السكطج  الذامم  .   .1
 تعخ ف مرادر السعمػمات ا حجد أنػا تا. .2
 الخقسي  االسكطج  الذامم  .التخق بدغ السكطج   .3
 أ سي  السكطج  الذامم . .4
 ا سذ االسعايدخ ليشاء السكطج  الذامم . .5
 مكػنات امحطػ ات السكطج  الذامم . .6
 الخجمات السخطمت  الطي تقجمتا السكطج  الذامم   .7
 دار أمدغ اأ را ي السكطجات  ي السكطج  الذامم . .8
 السكطج  اإللنطخاني  .9
 مسددات السكطج  اإللنطخاني  ا را رتا. 11
 . التخق بدغ السكطج  اإللنطخاني  االخقسي  االطخدمي 11
 . شخق تحػ ل السكطج  الطقمدجي  إل  مكطج  رقسي 12
 شخق تقديع السكطجات الخقسي   .13



 

   انثانيانفشقح انثانيح               انفصم انذساسي 

عجد  اسؼ السقخر
 الؾحجات

 اتعجد الداع
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 6 4 2 13 الحاسب) بيدك متقجم (
 حمتىياخ املقشس

  الستاليع ا ساسي     لغ  اليخمج   يجػال بيدةظ. نةت، نصةاق دات
 نت. 

 .مكػنات الذاش  الخ يدي  ليخنامج الفيجػال بيدظ. نت 

 .أداات الطحكع  ي لغ  اليخمج   يجػال بيدظ. نت 

 بخنامج الفيجػال بدد ظ. نت.  شييقات الحاس   االػ    ي 

 قػا ج الييانات  ي الفيجػال بدد ظ. نت 

 .الخرا ز الخاص  با داات الطحكع  ي لغ   يجػال بدد ظ. نت 

   لغSQL .اأ ع أاامخ ا 

  نطةةام الخسةةػمGDI  اأاامخ ةةا، السخبعةةات الحػار ةة  االقةةػا ع اشاشةة +
 ا را رتا.  Formاليخنامج 

 اسةةةطخجم الفيجةةةػال بيدةةةظ.  نةةةت  ةةةي رةةةسيع اليخمجيةةةات الطعميسيةةة  بت
 تخرر .

   أاامةةةةخ الخسةةةةع  ةةةةي بةةةةخامج الخسةةةةػم مخطمتةةةة  ا شةةةةكال بإسةةةةطخجام لغةةةة
 اليخمج   يجػال بيدظ. نت.

  لغ  سي شارب امكػناتتا 

 ترسيع اليخمجيات الطعميسي  باسطخجام لغ  الدي شارب 

 قػا ج الييانات  ي لغ  سي شارب 



 

   انثانيانذساسي انفشقح انثانيح               انفصم 

عجد  اسؼ السقخر
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 6 4 2 13 مقجمة في الؾسائط الستعجدة
 حمتىياخ املقشس
 الستاليع السختجص  بالػسا   السطعجدة ا را رتا. -1

  شاصخ الػسا   السطعجدة االسجادىء الطي يقػم  مدتا. -2

 السطعجدة.نساذج اتصييقات الػسا    -3

 السعايدخ الطخبػ   االتشي  ليخمجيات الػسا   السطعجدة. -4

السطصمجةةةةةات ال زمةةةةة  ا خ ةةةةةا العسةةةةةل السذةةةةةارك  ةةةةةي إنطةةةةةاج الػسةةةةةا    -5
 السطعجدة.

 -السرةةةةةصمحات السختجصةةةةة  بستتةةةةةػم الػسةةةةةا   التا قةةةةة  ) را رةةةةةتا -6
 مسدداتتا(.

  شاصخ امكػنات الػسا   التا ق . -7

 اإلبحار االطػيي   ي الػسا   التا ق .أداات ااسطخاتيجيات  -8

 نساذج الطرسيع الطعميسي لمػسا   التا ق . -9

مدةةةةطػ ات تػضيةةةةف الػسةةةةا   التا قةةةة   ةةةةي الطعمةةةةيع االةةةةشطع االيةةةةخامج   -11
 السدطخجم   ي إنطايتا.

 الشطخ ات ااالسطخاتيجيات الطي تقػم  مدتا الػسا   التا ق .  -11

 حخكات بحث الػسا   السطعجدة.أنػاع امخاحل  سل انساذج لس -12

 رةةةةةةةةةةةا ز اأنةةةةةةةةةةةػاع ابةةةةةةةةةةةخامج ترةةةةةةةةةةةسيع اتذةةةةةةةةةةةغدل اليػدكاسةةةةةةةةةةةت. -13



 

   انثانيانفشقح انثانيح               انفصم انذساسي 

عجد  اسؼ السقخر
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 6 4 2 13 (2نتاج الخسؾمات التعميسية)ا
 حمتىياخ املقشس

 

 ػم الطعميسي .الخسمتتػم  -1

 أنػاع الخسػم الطعميسي  . -2

 التخق بدغ الخسػم الخقسي  الثابط  االسطحخك . -3

 أسذ ترسيع اإنطاج الخسػم الطعميسي  الثابط  -4

 أسذ ترسيع اإنطاج الخسػم الطعميسي  السطحخك . -5

  اسا ل نقل الرػر االخسػمات. -6
 الطعميسي . تصييقات  سمي  امدجاني    غ اتجا ات الخسػم -7

 بخامج انطاج الخسػم الطعميسي  االسطحخك .  -8

 أساسيات اسطخجام بخنامج االليدطخ طػر النطاج الخسػم الطعميسي  الثابط . -9

 معالج  الخسػم بذكل رقس  مغ   ل بخنامج االليدطخ طػر. -11

انطةةةةةةةةاج رسةةةةةةةةػم تعميسيةةةةةةةة  رقسيةةةةةةةة  بصةةةةةةةةخق مخطمتةةةةةةةة  باسةةةةةةةةطخجام بخنةةةةةةةةامج  -11
 االليدطخ طػر.

 اسالد  تقديع الخسػم الطعميسي . -12

الخسةةةةةةةةةةػم الطعميسيةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةة  النطةةةةةةةةةةاب االلنطخانةةةةةةةةةةي االنطةةةةةةةةةةاب الطقمدةةةةةةةةةةجي -13



 

   انثانيانفشقح انثانيح               انفصم انذساسي 

عجد  اسؼ السقخر
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 4 2 2 13 نغؼ الترشيف
 حمتىياخ املقشس

 السكطجات امخاكد الطعمع. نطع  تخس  .1

 نطع إدارة مخاكد مرادر الطعمع. .2

 نطع الطرشيف اأ سدطتا  ي العسمي  الطعميسي .  .3

 أنػاع نطع الطرشيف.  .4

 أنػاع  ص  الطرشيف السخطمت . .5

 قػا ج الطرشيف.  .6

  صػات الطرشيف.  .7

 التيكل العام لخص  ترشيف ديػى اأسجاب دراسطتا.  .8

 اإلضا ي  السػحجة اقػا ج اسطخجامتا.  الججاال .9

 ترشيف كط  الطخايع.   .11

 ترشيف الييمدػيخا يات. .11

 ترشيف كط  ا دب.  .12

 نطع الطرشيف اإللنطخاني . .13



 

   انثانيانفشقح انثانيح               انفصم انذساسي 

عجد  اسؼ السقخر
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 4 2 2 13 ؼ الكتاب  السجرسيترسي
 حمتىياخ املقشس

 

 مقجم   غ النطاب الطقمدجي، مخاحل تصػر أنساط النطاب الطقمدجي -1

 متتػم النطاب السجرسي مسددات  ا دػب  ا شيات انطاي . -2

 التخق بدغ النطاب الطقمدجى االنطاب االلنطخان  -3

 مرادر صشا   النطاب السجرسي -4

 السػاصتات التشي  إلنطاي متارات ترسيس  ا -5

 مخاحل انطاح النطاب السجرس  الطقمدجى-6

 معايدخ تقديع النط  السجرسي .-7

 الطصييقات العسمي  لستارات إنطاج النطاب السجرسي باسطخجام النسيدػتخ . -8

 االتجا ات الحجيث   ي مجال  شيات إنطاج النطاب السجرسي . -9

  دػب ( -ددات مس -النطاب االلنطخاني )متتػم  -11

 معايدخ ترسيع اانطاج النط  االلنطخاني  -11

 مخاحل انطاج النطاب االلنطخان  -12

 اليخامج السدطخجم     ترسيع النط  ا لنطخاني  -13



 

   انثانيانفشقح انثانيح               انفصم انذساسي 

عجد  اسؼ السقخر
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 4 2 2 13 ائل التعميسية )  تػ + شعب (الؾس
 حمتىياخ املقشس

 

   ق  تنشػلػييا الطعميع بالػسا ل الطعميسي  .1

 الػسا ل الطعميسي : اال سي ، الػضا ف االسسددات. .2

 ترشيف الػسا ل الطعميسي . .3

 أسذ ا طيار اسا ل تنشػلػييا الطعميع. .4

 يع.قػا ج اسطخجام اسا ل تنشػلػييا الطعم .5

 مخاحل اسطخجام الػسدم  الطعميسي . .6

 تذغدل أيتدة العخاض الطعميسي . .7

 تػضيف مدطحجثات تنشػلػييا الطعميع. .8

 مرادر الطعمع. .9

 نساذج لجعس مدطحجثات تنشػلػييا الطعميع ) الحقدج  الطعميسي (  .11

 نساذج لجعس مدطحجثات تنشػلػييا الطعميع) النطاب االلنطخاني(  .11

 نساذج لجعس مدطحجثات تنشػلػييا الطعميع ) التدجيػ الطتا مي( .12

 نساذج لجعس مدطحجثات تنشػلػييا الطعميع) السجرس  االلنطخاني (. .13



ا
ً
 نقسى تكنىنىخيا انتعهيى  (انثانثح انفشقح  )حمتىياخ املقشساخ  ثانث

   االولانفصم انذساسي                انثانثح  انفشقح

 اسؼ السقخر
عجد 
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 4 2 2 13 اآللي مشغؾمة الحاسب
 حمتىياخ املقشس

 مقجم   ام   غ الحاس  اآللي امكػنات  -1

 مػاصتات الحاس  اآللي الجدج  -2

 المػح  ا م )الطعخ ف، ا  سي ، الخرا ز، السسددات، السكػنات( -3

 (تابع المػح  ا م )السكػنات -4
 السعالج الجقدا )الطعخ ف، الػضيت ، ا ييال، السعسار  ، السكػنات( -5

 تابع السعالج )السكػنات، الػضا ف السطقجم ( -6

 الطقشيات الججيجة  ي السعالج   -7

 القخص الرم  )تعخ ف، أ سي ، مكان الطخكد ، ا نػاع، السكػنات( -8

 تابع القخص الرم  )مكػنات، الطقشيات الججيجة( -9

 ذاكخة الحاس  اآللي )الطعخ ف، ا نػاع، ا  سي ( -11

 تابع ذاكخة الحاس  اآللي )مكػنات، مكان تخكديتا( -11

 مغحي الصاق  )تعخ ف،  نخة العسل(  -12

( مغةةةةةةةةةةةةةحي الصاقةةةةةةةةةةةةة  )النةةةةةةةةةةةةةاب ت السكػنةةةةةةةةةةةةة  لةةةةةةةةةةةةة ، احطياشةةةةةةةةةةةةةات ا مةةةةةةةةةةةةةان -13



 

   االولانفصم انذساسي                انثانثح  انفشقح

عجد  سقخراسؼ ال
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 4 2 2 13 تحميل وترسيؼ نغؼ السعمؾمات
 حمتىياخ املقشس

 

 نغؼ السعمؾمات .1

 دورة حياة الشغام .2

 أساليب تحميل الشغؼ .3
 إستخاتيجيات الشغؼ .4

 دراسة الججوى والترسيؼ الجيج لها. .5

 ة الجراسة التفريمية لتحميل السذ م .6

 تحميل االجخاءات لمشغام .7

 ترسيؼ السج الت لمشغام .8

 ترسيؼ مخخجات الشغام  .9

 ترسيؼ السمفات البيانات لمشغؼ التعميسية. .10

 ترسيؼ قؾاعج البيانات لمشغؼ التعميسية. .11

 تظؾيخ الشغؼ التعميسية. .12

التظبيقات العسمية .13



 

   االولي انفصم انذساس               انثانثح  انفشقح

عجد  اسؼ السقخر
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

اساسيات انتاج بخامج الفيجيؾ والتميفديؾن 
 6 4 2 13 (1التعميسية)

 حمتىياخ املقشس
 

 التعخف عمى مالية بخامج التميفديؾن التعميسية ي أيسيتها ي أيجافها. .1

 التعخف عمى أيسية بخامج التميفديؾن . .2

 التعخف عمى أيجاف بخامج التميفدون التعميسي. .3

 م ؾنات األستؾديؾ التميفديؾني التعميسي .4

 التعخف عمى مؾاصفات االستجيؾ التعميسي .5

 التعخف عمي حخكات الكاميخا .6

 التعخف عمى زوايا الترؾيخ. زاويا الترؾيخ  .7

 التعخف عمى أساليب األنتقال والسؤثخات التقشية والفشية .8

 معخفة فخيق إنتاج بخامج التميفديؾن التعميسية .9

معخفة األسذ التخبؾية والتقشية التةي تدةاعج عمةى إنتةاج بخنةامج تميفديةؾني  .10
 تعميسي جيج.

 األسذ التقشية التي تداعج عمى إنتاج بخنامج تميفديؾني تعميسي جيج. .11

ميفديةؾني تعميسةي األسذ التخبؾية والتقشية التي تداعج عمى إنتاج بخنةامج ت .12
 جيج

 كتااة سيشاريؾ تعميسي  .13



 

   االولانفصم انذساسي                انثانثح  انفشقح

عجد  اسؼ السقخر
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 4 2 2 13 في الس تبات اآللي تظبيقات الحاسب
 حمتىياخ املقشس

 نامم .الستاليع السختجص  بالشطع اآللي  السط-1

 اضا ف امػاصتات امكػنات الشطع اآللي  السطنامم . -2

 الذخاط العام  االخاص  لمشطع اآللي  السطنامم  لمسكطجات. -3

 شخح  صػات بشاء نطام آلي لمسكطج . -4

 نطام السدطقيل إلدارة السكطجات. -5

  ي السكطجات. 2.1اسطخجام تصييقات الػ    -6

 .2.1لسكطج  الطقمدجي  اإمكانات الػ   أاي  الذج  ااال ط ف بدغ ا -7
 الستاليع السختجص  بالتتخس  اآللي  اتقشيات الجحث اإللنطخان . -8

 الستاليع السختجص  بالسدطاداتا. -9

 إيخاءات الطدا ج الطقمدجى ااإللنطخان . -11

 اال طسادات السالي  السخرر  لقدع الطدا ج اأ ع اسا ل الج ع اإللنطخاني. -11

 تاليع السختجص  بالخجم  السخيعي  الطقمدجي  االخقسي .الس -12

 اسا ل اإيخاءات الخجم  السخيعي  الخقسي . -13



 

   االولانفصم انذساسي                انثانثح  انفشقح

عجد  اسؼ السقخر
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 4 2 2 13 ا تيار الؾسائل التعميسية واستخجامها
 تىياخ املقشسحم

 
 نطخ ات الطعمع. (1

 أداار السعمع االسطعمع االطنشػلػييا االطرسيع الطعميسي ا قا لمشطخ   اليشا ي . (2

 الطعميع مغ بعج. (3

 الشذخ اإللنطخاني. (4

 تابع الػسا ل الطعميسي  اإللنطخاني   (5

 الػسا ل الطعميسي  اإللنطخاني   (6

 نطخاني .تابع الػسا ل الطعميسي  اإلل (7

 تابع الػسا ل الطعميسي  اإللنطخاني  (8

 معايدخ ترسيع اانطاج اا طيار الػسا ل الطعميسي . االسقخرات االلنطخاني  (9

  شاصخ الطرسيع الطعميسي (11

 مجادئ الطرسيع الطعميسي (11

 .2تصييقات الػ    (12
 2مخايع  نطخ ات الطعمع (13



 

   االولم انذساسي انفص               انثانثح  انفشقح

 اسؼ السقخر
عجد 
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 4 2 2 13 التحميل السؾضؾعي لسرادر السعخفة
 حمتىياخ املقشس

 مالي  الطحمدل السػضػ ي لسرادر السعخ  .  .1

 أ جاف الطحمدل السػضػ ي لسرادر السعخ   .2

 أ سي  الطحمدل السػضػ ي.  .3

 طحمدل السػضػ ي  ي أنذص  مخا ا السعمػمات.دار ال .4

 أداات اإيخاءات الطحمدل السػضػ ي .5

  صػات الطحمدل السػضػ ي.  .6

 مدطػ ات الطحمدل السػضػ ي لسرادر السعخ  . .7

 كيفي  الطعامل مع قػا ع رؤاس السػضػ ات. .8

 كيفي  الطعامل مع قػا ع رؤاس السػضػ ات االسكاند. .9

 ذيف ااالسطخ ص ا  قطتسا بالطحمدل السػضػ ي. سمدطي الطن .11

 السدطاداتا ا  قطتا بالطحمدل السػضػ ي.      .11

 آليات الطحمدل السػضػ ي الخقسي لسرادر السعخ  . .12

 تصييقةةةات  مةةة  آليةةةات الطحمدةةةل السػضةةةػ   لسرةةةادر السعخ ةةة  الخقسيةةة . .13



 

   نيانثا انفصم انذساسي                انثانثح  انفشقح

عجد  اسؼ السقخر
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

اسذ ا تيار وبشاء مجسؾعات تكشؾلؾجيا 
 4 2 2 13 التعميؼ

 حمتىياخ املقشس
 4/1 متتػم اأ جاف  سمي  ا طيار ابشاء السجسػ ات السكطيي 

 4/2  دراسةةةة  الستةةةةارات التشيةةةة  ا ساسةةةةي  ال زمةةةة  ا طيةةةةار ابشةةةةاء السجسػ ةةةةات
 كطيي .الس

 4/3 مرادر السعمػمات 

 4/4 أنػاع مرادر السعمػمات 

 4/5 )شخق تشسي  السجسػ ات ) الذخاء 

 4/6 )شخق تشسي  السجسػ ات ) الطجادل 

 4/7 )شخق تشسي  السجسػ ات ) التجايا 

 4/8 القا سػن  م   مسي  االقطشاء 

 4/9 أداات االقطشاء 

 4/11 صػات االقطشاء  

 4 /11  تشكي  السجسػ ات.تقديع  سمي  اإلقطشاء ا 

 4/12  الستةةام االسدةةئػليات الةة زم تػا خ ةةا  ةة  أ رةةا ي السكطجةة  لمكيةةام بيشةةاء
 السجسػ ات

 4/13  مرادر السعخ   اإللنطخاني 



 

   انثاني انفصم انذساسي                انثانثح  انفشقح

عجد  اسؼ السقخر
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 4 2 2 13 آلليلغات الحاسب ا
 حمتىياخ املقشس

 مقجم   غ لغات اليخمج  -1

  صػات اضع اليخامج -2

 ++cمقجم  لميخمج  بمغ   -3

 معام ت الد ادة االشقران -4

 (if- switchا اامخ الذخشي  اأنػاع ا  جاد الرحيح  ) -5
 الذخاط السخكج  االسطجا م  -6

 أنػاع الييانات السطعجدة -7

 ار اا  جاد الحكيق  أنػاع الطنخ  -8

 تابع أنػاع الطنخار -9

 تػلدج ا رقام شج  العذػا ي  -11

 الجاال  -11

 تابع الجاال"   -12

 تصييقات ليخامج مخطمت   -13



 

   انثاني انفصم انذساسي                انثانثح  انفشقح

عجد  اسؼ السقخر
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 4 2 2 13 تكشؾلؾجيا التعميؼ   مدتحجثات
 حمتىياخ املقشس

 
 مالي  السدطحجث. –مقجم   -1

 ترشيتات السدطحجث. -2

 نطخ ات ا طيار اتصيدا السدطحجث. -3

 شخح نطخ   رايخ لطيش  مدطحجث    العسمي  الطعميسي  . -4

 شخح لجعس أنػاع السدطحجثات. -5

 شخق تيش  مدطحجث معدغ. -6

 داكذ.شخح مجد  لألكا -7

 التػلػيخام  ي الطعميع. -8

 يرسع  ػلػيخام تعميس . -9

 الحػسج  الدحابي . -11

 تػضيف تصييقات الحػسج  الدحابي     العسمي  الطعميسي . -11

 تصييقات يػيل  ي الطعميع. -12

 .الطنيتي الطعمع اإللنطخاني  -13



 

   انثاني انفصم انذساسي                انثانثح  انفشقح

عجد  ؼ السقخراس
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 4 2 2 12 تقشيات شب ات الحاسبات
 حمتىياخ املقشس

 

 متتػم انذأة الذجكات ا ػا ج ا .1

 السكػنةةةةةةةةةات الخ يدةةةةةةةةي  لةةةةةةةةشطع االتراالت .2

 الييانات اانػا تا  .3

 ةةةةةةةيساتتا السخطمت  .انةةةةةةةػاع الذةةةةةةةجكات اتقد .4

 مرةةةةةةصمحات مختجصةةةةةة  بسجةةةةةةال الذجكات .5

االشةارات االسرةصمحات السختجصة   ةي مجةال اإلشةارة  ةي نطةع  .6
 االترةال، ا السذك ت الطي تػاي  االشارة 

 مكػنةةةةةات شةةةةةجكات االترةةةةةال النسيدػتخ   .7

 (1شةةةجكات الحاس   )اايتةةةدة  OSIنسةةةػذج - .8
 (2اايتةةةدة شةةةجكات الحاس   ) OSIنسةةةػذج  .9

 ipالعشػان السشصقي  .11

11- routering and switching1  
12- routering and switching2 



 

   انثاني انفصم انذساسي                انثانثح  انفشقح

عجد  اسؼ السقخر
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 4 2 2 12 انتاج المؾحات التعميسية
 حمتىياخ املقشس

 

 مقجم   غ المػحات الطعميسي  اا سي  اسطخجامتا    العسمي  الطعميسي   -1

 ترسيع  ص   : لمطجر ذ، ابدئات تخبػ   تشاس  تشػع السطعمسدغ . -2

 تػضيو متتػم تنشػلػييا الطعميع ا ا سدط     العسمي  الطعميسي    -3

 ترشيف اسا ل تنشػلػييا الطعميع  -4

 متتػم المػحات الطعميسي  اا سدطتا    العسمي  الطعميس   -5

 اأ سدطتا اكيفي  تشطيستا -متتػم الديػرة الصجاشدخ    -6

 متتػم المػح  الػبخ   امسدداتتا ا دػبتا اشخ ق  انطايتا  -7

 ايتامتتػم المػح  الجديي  امسدداتتا ا دػبتا اشخ ق  انط  -8

 متتػم المػح  السغشاشيدي  امسدداتتا ا دػبتا اشخ ق  انطايتا -9

 متتػم المػح  الق ب  امسدداتتا ا دػبتا اشخ ق  انطايتا -11

 متتػم المػح  اال جار   امسدداتتا ا دػبتا اشخ ق  انطايتا  -11

 متتػم المػح  اإلبكطخاني  اشخ ق  انطايتا -12

حةةةةةةةةةةةةات الطعميسيةةةةةةةةةةةة  ا صةةةةةةةةةةةةػات انطايتةةةةةةةةةةةةاالسقارنةةةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةةةةدغ أنةةةةةةةةةةةةػاع المػ  -13



 

   انثاني انفصم انذساسي                انثانثح  انفشقح

عجد  اسؼ السقخر
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 4 2 2 12 مخاكد ومرادر التعمؼ
 حمتىياخ املقشس

 ا ثخ( -ا سذ االتمدتات  -مخاكد مرادر الطعمع)الشذأ  االطصػر .1

  جاف مخاكد مرادر الطعمعا  .2

 معايدخ تحقدا ا جاف مخاكد مرادر الطعمع .3

 مكػنات مخاكد مرادر الطعمع السعاصخ .4

 مدطػ ات  مخاكد مرادر الطعمع .5

 أنػاع  مخاكد مرادر الطعمع .6

 ااقع مخاكد مرادر الطعمع امذك تتا. .7

 ا.شخاط اسطخجام مخاكد مرادر الطعمع اأسالد  الطعامل دا مت .8

 اضا ف مخاكد مرادر الطعمع .9

 إدارة  جمات مخاكد مرادر الطعمع .11

 متام أمشاء مخاكد مرادر الطعمع .11

 السػاصتات التشي  لسخاكد مرادر الطعمع .12

 شخق الطخصي  إلنذاء لسخاكد مرادر الطعمع .13



 

   انثاني انفصم انذساسي                انثانثح  انفشقح

عجد  اسؼ السقخر
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 4 4 - 12 مخاكد ومرادر التعمؼ
 حمتىياخ  انتذسية امليذاني

 

 لقاءات تشذيصي  لطحجيج السجرس  امشدا الطجر   السدجاني بالنمي  اتحجيج  ا  جاف. -1

 الطعخف  م  السجرس  ااإلدارة امذا جة مػاقف تجر ذ حكيكي . -2

السذا جة االطةجر ذ مرةغخ. اتحجيةج مةػاشغ القةػة االزةعف  ةي السشةا ج  ايخاء يمدات  -3
 الجراسي امرادر الطعمع بالسجرس .

اسةةةطسخار يمدةةةات السذةةةا جة االطةةةجر ذ السرةةةغخ االسذةةةارك   ةةةي ا ةةةجاد الخصةةة  الدػميةةة .  -4
 االطخصي  لسرادر الطعمع الطي سدشطجتا الصال  السعمع.

السعمةةةع السطعةةةاان االسذةةةخف الطخبةةةػي، اترةةةسيع  تةةةجر ذ حرةةةطدغ كةةةاممطدغ يػميةةةا بإشةةةخاف -5
 مرادر الطعمع الطي سدشطجتا السطعمع.

 تجر ذ حرطدغ كاممطدغ يػميا باسطق لي  امدؤالي  كامم ، االيجء  ي إنطاج مرادر الطعمع. -6

االسةةةةطسخار  ةةةةي تةةةةجر ذ حرةةةةطدغ يػميةةةةا  ةةةةي إشةةةةار السدةةةةئػلي  الناممةةةة   ةةةةغ الطةةةةجر ذ.   -7
 الطعمع. ااسطسخار إنطاج مرادر 

االسةةطسخار  ةةي تةةجر ذ حرةةطدغ يػميةةا، االطةةجر    مةة  متةةارات الطقةةػ ع السشاسةةج  لسرةةادر  -8
 الطعمع.

االسةةطسخار  ةةي تةةجر ذ حرةةطدغ يػميةةا، االطةةجر    مةة  متةةارات الطقةةػ ع السشاسةةج  لمط مدةةح  -9
 امتارات اضع االمطحانات.

حجيةةج يةةجاى بخنةةامج الطةةةجر   اقامةة  نةةجاة  ةةي النميةة  لسشاقذةة   يةةةخات الصالةة  السعمةةع لط -11
 السدجاني مغ ايت  نطخ ع.

 تقػ ع الص ب مغ يان  إدارة السجرس  االسذخف الطخبػي. -11

 الطقػ ع الشتا ي مغ يان  لجش  تقديع الطجر   السدجاني بالنمي . -12



  نقسى تكنىنىخيا انتعهيى  انشاتعح( انفشقح  )حمتىياخ املقشساخ  ساتعا

   االول انفصم انذساسي                انشاتعح  انفشقح

 اسؼ السقخر
عجد 
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 4 2 2 12 (1تقشيات التعميؼ عؽ اعج)
 حمتىياخ املقشس

 

 العدػب ( –السكػنات  –السسددات  –السقخرات اإللنطخا   ) الستتػم 4-1

 خاني  أسذ امعايدخ ترسيع اانطاج السقخرات االلنط 4-2

 مشرات الطعميع االلنطخاني  اكيفي  تػضيتتا    العسمي  الطعميسي  4-3

 أسذ امعايدخ ترسيع اانطاج مشرات الطعميع االلنطخاني  4-4

 االلعاب الطعميسي  االلنطخاني   اكيفي  تػضيتتا    العسمي  الطعميسي  4-5

   أسذ امعايدخ ترسيع اانطاج االلعاب الطعميسي  االلنطخاني 4-6

 الترػل اال طخاضي  اكيفي  تػضيتتا    العسمي  الطعميسي  4-7

 الطعمع اإللنطخاني الطعااني4-8

 أسذ امعايدخ ترسيع اانطاج بخامج الطعميع االلنطخان  االطعمع الطعاان  4-9
 اليخمجيات متطػح  السرجر4-11

 السشرات الطعميسي  الطتا مي  4-11

 غ بعج االطعمع الشقال الطعميع اإللنطخاني االطعميع  4-12

 تصييقات  م  تقشيات الطعميع  غ بعج4-13



 

   االول انفصم انذساسي                انشاتعح  انفشقح

 اسؼ السقخر
عجد 
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 4 2 2 12 صيانة الحاسب اآللي

 حمتىياخ املقشس
 

 صيان  الحاس  اآللي )تعخ ف، أنػاع(4-1

صةةيان  المػحةة  ا م )أنػا تةةا، احطياشةةات ا مةةان، ا داات السدةةطخجم   ةةي 4-2
 الريان (

 صيان  المػح  ا م )ا  صال، الدي ،الع ج(4-3

 صيان  السعالجات )ا شكال، الطخكد ، ا  صال( 4-4

 الطخقي ( -الع ج -الدي  -السعالجات )ا  صال 4-5

 ت (مذك  -تخكدج  -التارديدظ )أنػا   4-6

 ا سجاب، كيفي  الع ج(   -التارديدظ )مذك ت  4-7

 صيان  احجات اإلد ال ااإل خاج 4-8

 صيان  احجات اإلد ال ااإل خاج 4-9

 تخكد  كاب ت  مغحي الصاق    م  المػح  ا م 4-11

 صيان  مغحي الصاق  4-11

 تخكد  الحاكخة با نػاع السخطمت    4-12

 خقدطتاصيان  أ صال الحاكخة ات 4-13
 



 

   االول انفصم انذساسي                انشاتعح  انفشقح

عجد  اسؼ السقخر
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 4 2 2 12 (1اليخمج  باسطخجام اليخامج الجا دة )

 حمتىياخ املقشس
 

 نطع اليخمجيات نطع اليخمجيات ، ترشيتتا ، أنػا تا اقػا ج لغ  اليخمج  4-1

  شجس  اليخمجيات اإ جاد 4-2

 أسذ ترسيع اليخنامج  

 أنساط بخامج النسيدػتخ الطعميسي  ا  را ز الطعميع بالنسيدػتخ 4-3

 تابع أنساط بخامج النسيدػتخ الطعميسي  4-4

 تابع أنساط بخامج النسيدػتخ الطعميسي  4-5

 الػسا   التا ق  4-6

 ز الطعميع بالنسيدػتخأنساط الطعميع بسدا جة النسيدػتخ ا  را  4-7

 الطعميع السجار بالنسيدػتخ 4-8

 النسيدػتخ    اإلدارة الطخبػ   4-9

 أسذ امجادئ الطعميع السجار بالنسيدػتخ 4-11

 تصييقات الطعميع السجار بالنسيدػتخ 4-11

 الطقػ ع ادار     تحددغ  سمي  الطعميع 4-12

 معسل النسيدػتخ اتجتددات  4-13



 

   االول انفصم انذساسي                انشاتعح  انفشقح

عجد  اسؼ السقخر
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 4 2 2 12 ترسيؼ السؾاقف التعميسية

 حمتىياخ املقشس
 الطعخ ف بالطرسيع الطعميسي ااضا ف الطرسيع الطعميسي      -4-1

   ق  الطرسيع الطعميسي بطنشػلػييا الطعميع. -4-2

 نطخ ات الطرسيع الطعميسي. -4-3

 نساذج الطرسيع الطعميسي. -4-4

 مخاحل ترسيع السػقف الطعميسي  . -4-5

 مخحم  الطحمدل -4-6

 مخحم  الطرسيع -4-7

 مخحم  الطصػ خ -4-8

 مخحم  الطقػ ع -4-9

 دراس  اسطخاتيجيات الطعمع التخدي  -4-11

 دراس  اسطخاتيجيات الطعمع الجسا   -4-11

 جر    م  صياغ  ا  جاف الدمػكي  بصخ ق  صحيح  ابشاء اال طجارات.الط -4-12

 مػاصتات مذخاع مطنامل لسػقف تعميسي مطنامل . -4-13



 

   االول انفصم انذساسي                انشاتعح  انفشقح

عجد  اسؼ السقخر
 الؾحجات

 عجد الداعات
 إجسالي تظبيقي نغخي 

 4 2 2 12 (2ن التعميسية)انتاج بخامج الفيجيؾ والتميفديؾ
 حمتىياخ املقشس

 

 أسذ إنطاج اليخامج الطميتد ػني  الطعميسي  .1

  صػات ترسيع اكطاب  سدشار ػ الطميتد ػن االتدجيػ الطعميسي . .2

 متتػم الددشار ػ الطعميس  ا شاصخة ا را ر . .3

  خ ا اإلنطاج الطميتد ػن . .4

 ي  الطعميسي .اسطػديػ إنطاج اليخامج الطميتد ػن .5

 معايدخ الطخصي  النذاء اسطػديػ إنطاج اليخامج الطميتد ػني  الطعميسي . .6

 مخاحل إنطاج بخامج التدجيػ الطميتد ػن الطعميسي . .7

 اال طجارات الػاي  مخا اتتا  شج إنذاء اسطجيػ تميتد ػن تعميس  .8

 التدجيػ الطعميس  الخص . .9

 م  .مخاحل انطاج التدجيػ الطتا  .11

  را ز امكػنات التدجيػ الطتا م . .11

 Canon 1100Dمكػنات ااسطخجام  كامدخا الطرػ خ كانػن  .12

 تصييقات انطاج بخامج التدجيػ االطمتد ػن الطعميس . .13



 

 2الفخقة الخااعة تخم 
 2 - 2 7 (2تقشيات التعميؼ عؽ اعج)

 مج ل لرياغ  السقخرات الطعميسي  لمشقل  يخ اإلنطخنت. (1
 مج ل لطػضيف الػسا   السطعجدة  ي بشاء السقخرات اإللنطخاني   يخ اإلنطخنت. (2
 اسطخجام اإلنطخنت كػسي  لمطعمع  غ بعج .  (3
 الترػل اال طخاضي  " بدئ  ا طخاضي  لمعسمي  الطعميسي  "  (4
 أسذ بشاء اترسيع اليدئ  ا طخاضي  ا را رتا ) آلي   ام  مغ آليات الطعميع  غ بعج (  (5
 اأمثم  مدجاني   غ تقشيات الطعميع  غ بعج .تصييقات  (6
 االتجا ات السدطقيمي  لمطعميع باسطخجام االنطخنت. (7

 
 2 - 2 5 (2البخمجة ااستخجام البخامج الجايدة )

 السػاقع باليخامج الجا دة  ترسيع .1
2. HTML. 
3. HTMLS. 
4. CS6 
5. Java 

 4 - 2 7 صيانة أجهدة العخض 
 جامتا   العسمي  الطعميسي أ سي  اسطخ -ترشيف ا يتدة الطعميسي  -1
 احطياشات الطعامل مع ا يتدة الطعميسي  -2
 الخرا ز السذطخك     نطع اإلسقاط -3
  ػامل ا مان    ا يتدة الطعميسي  -4
 إيخاءاتتا -مدطػ اتتا -أ سدطتا -متتػم الريان  -5
 نساذج لأليتدة الطعميسي  اكيفي  صيانطتا -6
 أيتدة الكياس السدطخجم     الريان  -7



 
 

 2 - 2 7 ؾجيا الؾسائط الستعجدةتكشؾل
 نطع الػسا   السطعجدة االلنطخاني . .1
 انػاع نطع الػسا   السطعجدة االلنطخاني  . .2
 معايدخ ترسيع نطع الػسا   السطعجدة االلنطخاني . .3
 تنشػلػييا ترسيع اتصػ خ نطع الػسا   السطعجدة االلنطخاني  . .4
 الشرػص االنطاب  االلنطخاني  الطعميسي   . .5
 ج انطاج نطع الػسا   السطعجدة بخام .6
 Macromedia Flashدراس  بخنامج  .7

 2 - 2 6 الحكاء االصظشاعي والشغؼ الخبيخة 
 الحكاء االصصشا ي  . -1
 تصييقات الحكاء االصصشا ي  انطع االترال االسعمػمات . -2
 الشطع الخيدخة  . -3
 صي  امخاقج   السذخا ات (.اسطخجام الطخصي  الذجكي لج ع ااتخاذ القخار )اسالد  تخ -4
تصييقةةةات لةةةج ع ااتخةةةاذ القةةةخار  ةةةي السذةةةخا ات الطعميسيةةة   ) اليخمجةةة  الدمشيةةة  الحكيةةة  لمسذةةةخا ات  -5

 الطعميسي  ( .
 تصيدا اليخمج  الخصي  الحكي  بصخ ق  الدسيمنذ  لج ع ااتخاذ القخار. -6

 4 - - 7 التخبية السيجانية
 تػصيف كذكػل الطحزدخ. -1
 الػسدم  الطعميسي  التا م . بشاء -2
 قا س  متارات الطجر ذ ا شخح ا تدتدل مسارس  الجػان  الطصييكي  .  -3
 الطجر ذ ا أسالد  الكياس االطقػ ع. -الطػيي  –اإلدارة -4
 تػضيف الشسػذج السطتا  مي  تػيدتياج لنذكػل الطحزدخ. -5
 يس  .تػضيف الػسدم  الطعميسي  التا م  ليشاء السػقف الطعم -6



 ةةة  مةةةجارس  إسةةطييان السةةةخداد الص بةة  لستةةةارات الطةةةجر ذ ا شةةخح ا مسارسةةة  الجػانةةة  الطصييقديةة  -8
 ازارة الطخبي  االطعميع .

 
 

 4 - - 7 السذخوع في مجال التخر،
 مقجم   غ الصخق السخطمت   ي تخصي  اترسيع السذخاع ذات الطخرز -1
 دا ل السذخاع  ذات الطخرز كيفي  تػضيف ا اسطخجام الطنشػلػييا الحجيث   -2
 مقجم   غ الصخق السخطمت   ي تخصي  اترسيع السذخاع ذات الطخرز  -3
 كيف نرل بالستارات العسمي  االحخ ي  ذات الطخرز الي مشطج نػ ي تعميسي مطسدد  -4
 تشسي  متارات الصال  الشػ ي  ي إدارة السذخاع االعسل ضسغ  خ ا مغ   ل  :  -5

 م الحاس  الطخصي  باسطخجا 
  الطرسيع باسطخجام الحاس  ابخمجيات 
  العخض باسطخجام الحاس 
  محاكاة السػديػالت الطعميسي  باسطخجام الحاس 

ارشةة   سةةل  ةةغ تػضيةةف االتجا ةةات السدةةطقيمي  ذات الطخرةةز اتػضيتتةةا  ةةي مػضةةػع الطصيدةةا  -6
 السصمػب دا ل السذخاع  

سةةع مةةادة الطخرةةز  ةةي السذةةخاع ااكطدةةاب اسةةطخجام اتػضيةةف شةةجكات ابخمجيةةات الحاسةة   ةةي ي -7
 متارة تجتدد العخض ألطقجيسي لمسذخاع باسطخجام الحاس  .

 



 : انربنايح نتاا  تيتطهثاخ اال -6
حةةا داج حاصةة ج  مةةي الثانػ ةة  العامةة  بةةحات العةةام ا أن يكةةػن الصالةة   -

 مي بصاقة  الطخشةيو مةغ مكطة  تشدةدا القيةػل بالجامعةات شةابع كمية  
أدبي(  -ر اضيات "   "يامع  السشػ ي  ،  )  مسي  – ي  الطخبي  الشػ 

التشيةةةة  الرةةةةشا ي  حدةةةة  ايةةةةخاءات سعا ةةةةج الأا حاصةةةة ج  مةةةةي دبمةةةةػم 
 .القيػل 

 أن يكػن الصال  مغ أبشاء الػشغ االجشدي  ج.م.ع  . -
 ةةةي  أن يكةةةػن  اليةةةاج مةةةغ العدةةةػبأن يجطةةةاز الصالةةة  كذةةةف الدةةةسات " -

 السطتخ ، الشطخ , القػام  
لصال  ال قاج شيياج حد  إيخاءات النذةف الصيةي  مية  مةغ أن يكػن ا -

 قيل الجامع  أا النمي  ، حد  سدخ االيخاءات .
 نربنايح :انقىاعذ املنظًح الستكًال ا -7

 مغ لػا و يعسع  مي الترمدغ (  ايخا  التخق   ا الي الترمدغ ) مايطع
 مةي شةخط   تشحرخ ال ح  الطقجم  ي اليخنامج  ي  خقط  ا الي )لمترةمدغ(

إنطقال الصال  الي التخق  الثاني  أن يجطاز يسيع مػاد الترمدغ بطقجيخ مقيةػل 
% مةةةغ دريةةةات السةةةادة النميةةة  " أا يدةةةسو لةةة  50 مةةةي ا قةةةل " أي مجسةةةػع 

باالنطقةةال إذا تخمةةف  ةةي مقةةخر أا مقةةخر غ  مةةي ا كثةةخ ،  مةةي أن يطقةةجم الةةي 
ذطخط الحزػر ، النةغ البةج االمطحان  ي مػاد الطخمف مع التخق  ا الي االي

مةةةغ حزةةةػر امطحةةةاني الطصييقةةةي االطحخ ةةةخي لسةةةػاد الطخمةةةف ، يزةةةاف الةةةدتع 
أ سال الدش  السحتػض  ل  سش  الطخمف  ا كػن تقجيخ مػاد الطخمف مقيػل أا 

% اذا حرل  مي تقةجيخ أكيةخ مةغ أا يدةااي 64تختس الي سقف السقيػل 



سة   ةي   ةي التخقة  ا الةي ر يدج ، يطع  رةل الصالة  مةغ التخقة  ا الةي اذا 
 ) أي د ػل االمطحان مختدغ ( . مختدغ 

 مؽ لؾائح يعسؼ عمي الفرميؽ (   هاجخائ الفخقة الثانية الفرميؽ ) مايتؼ
نتذ ال ح  الطقجم  ي اليخنةامج  النةغ اليةطع  رةل الصالة  اال بطنةخار 

) أي  أي مةخة ااحةجة مةغ الخةارج  Externalرسػب   ي مػاد التخق  ث ثة  مةخات 
 د ػل االمطحان ث ث  مخات ( . 

 مؽ لؾائح يعسؼ عمي الفرميؽ (   مايتؼ اجخائهالفخقة الثالثة الفرميؽ )
نتذ ال ح  الطقجم  ي اليخنةامج  النةغ اليةطع  رةل الصالة  اال بطنةخار 

أي مةةختدغ  مةةغ الخةةارج ) أي  Rexternalرسةةػب   ةةي مةةػاد التخقةة  أربعةة  مةةخات 
 ت  ( . د ػل االمطحان أربع  مخا
 مؽ لؾائح يعسؼ عمي الفرميؽ (   مايتؼ اجخائهالفخقة الخااعة الفرميؽ )

نتةةذ ال حةة  الطقةةجم  ةةي اليخنةةامج ا حةةا لمصالةة  د ةةػل االمطحةةان  ةةي 
مةةػاد الطخمةةف  ةةي دار سةةيطسيخ  ةةي نتةةذ العةةام اتخصةةج لةة  السةةػاد بطقةةجيخ مقيةةػل 

بطنخار رسػب  اتختس اذا حرل  مي تقجيخ يدج أا اكثخ  االيطع  رل الصال  
 ي مػاد الطخمف ا حا ل  د ػل االمطحان  ي  جد مةغ السةخات  ا كةػن السةشو 

 لمذتادة ) الجار الثاني ( . 



 طش  وقىاعذ تقييى املهتاقني تانربنايح : 

أدوات  االسبؾع الظخيقة
 الكياس 

ما تكيدة مؽ مخخجات 
 التعمؼ السدتهجفة

 أ سال الدش   -1
5&10 

القةةةةةجرات السعخ ةةةةة  االتتةةةةةع ،  
 الح شي  ، الستارات العام  

امطحةةةةةةان نرةةةةةةف  -2 -1
 الترل 

 االسيػع 
 6 

ا طجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار 
 تحردمي

السعخ ةةةةة  االتتةةةةةع ، القةةةةةجرات 
 الح شي  

امطحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان  -3
 العسمي/الطصييقي 

 االسيػع
 13 

بصاقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 م حط 

 الستارات العسمي  االحخ ي 

االسيػع    امطحان الذتتي  -4
14 

ا طجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار 
شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتػي 
 مػضػ ي

 لح شي  القجرات ا

امطحةةةةةةةةةان نتايةةةةةةةةة   -5
  الترل

االسيػع   
15 

ا طجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار 
تحرةةةةةةةةةدمي 
 مػضػ ي

السعخ ةة  االتتةةع   ، القةةجرات 
 الح شي 

 
 
 
 
 



 طش  تقىيى انربنايح  :
 

 العيشة الؾسيمة  القائؼ االتقؾيؼ 
شال /شالج   مغ  50 اسطقراء ) اسطييان ( ش ب الدش  الشتا ي  -1

 ش ب التخق  الخابع 
  خ ج 50 اسطقراء ) اسطييان ( ن الخخ جػ  -2
السدطتدجان)يتات  -3

 الطػضيف(
السةةةةةةجيخ غ االسةةةةةةػيتدغ  مقاب ت بؤر   

 االسجرسدغ ا اا ل
 مقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب ت بؤر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  السخايعػن الخاريددغ -4

ام حطةةةةةةةات ث ثةةةةةةة  مةةةةةةةغ 
اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتحة السجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال 

مةةةةةةةةةةةةةةةةةغ  2االطخرةةةةةةةةةةةةةةةةةز 
مةةةةغ  ةةةةارج  1الجامعةةةة  + 
 الجامع   

أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتحة السجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال 
السطخررةةةةةةةةةةػن  ةةةةةةةةةةي 

تنشػلػييةةةةةةةةةةةةةةةا مجةةةةةةةةةةةةةةال 
الطعمةةةةةةةةةةةةةةيع االحاسةةةةةةةةةةةةةة  

 اآللي 

 اليػيج اليػيج أ خان)إن ايج( -5
 

 أ.د/ احسج مررظفي كامل عرخ  رئيذ القدؼ العمسي :
 أ.م.د/ يدخية عبج الحسيج فخج  مجيخ البخنامج :
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xxxxxxxxxxxمقدمة الحاس�ات

مجة 1 xxxxxمقدمة ال��

xxxxاساس�ات انتاج الرسومات التعل�م�ة

xxxxالمتاحف والمعارض 

xxxxxر�اض�ات الحاس�ات

xxxxxاألذاعة وال�سج�الت الصوت�ة

مجة 2 xxxxxxمقدمة ال��

 �
xxxxxxxاساس�ات التص��ر الضو��

xمدخل ا�� تك التعل�م 

� �الحاسب
xxxاألحصاء التطب���

xxxxالمصغرات الف�لم�ة

xxxxxالفهرسة الوصق�ة

xxxxالط�اعة وال�سخ والتجل�د

��ة xxxxxم�ادئ ال��

xxقراءات �اللغة الع���ة

xxدراسات ب�ئ�ة

�ة � xxxقراءات �اللغة االنجل��

xxxxم�ادئ علم النفس

xxxxxxxxxالحاسب اآل�� ( نوافذ )

xxxxxxxانتاج الصور الضوئ�ة 

xxxxانتاج الرسومات التعل�م�ة (1)
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 (15ًَىرج سقى )

 تقشيش عٍ ثشَبيح دساصي

 2016/2017نهعبو األكبديًي     

 انًُىفيخخبيعخ 

 انتشثيخ انُىعيخ كهيخ :

 تكُىنىخيب انتعهيى قضى : 

 يعهىيبد أصبصيخ   -أ 

 رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُثىبٌٛس٠ٛط  اعُ اٌجشٔبِظ :  -1

 رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ اٌزخظض : -2

 دساع١خ صّبْ فظٛيعٕٛاد دساع١خ ِٛصػخ ػٍٝ  أسثغ  ػذد اٌغٕٛاد اٌذساع١خ : -3

ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح / ػذد  -4

 اٌّمشساد:
 ساعة 442،  إجمالى ( عممي851( نظري + )833)

 يةم اخةيار أسةاذ المادة ومعه األساتذة المخاعدون والمدرسون بالقخم أعظ رشى١ً ٌغبْ اٌّّزؾ١ٕٓ: -5

 غ١ش ِزبػ□ ِزبػ           ٔظبَ اٌّّزؾ١ٕٓ اٌخبسع١١ٓ  : -6

 يعهىيبد يتخصصخ   -ة 

إحصبئيبد : -7  

 طالب وطالبة 553 ػذد اٌطالة اٌٍّزؾم١ٓ ثبٌجشٔبِظ: -
 % 96=  2016/2017ٔغجخ اٌطالة إٌبعؾ١ٓ  ثبٌفشلخ اٌشاثؼخ فٝ اٌؼبَ األوبد٠ّٝ  ِؼذي إٌغبػ فٟ اٌجشٔبِظ )%(: -
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ارغبٖ االٌزؾبق ثبٌجشٔبِظ )ِٕغٛثخ  -

اٌٝ األػذاد اٌٍّزؾمخ ثبٌجشٔبِظ 

 عٕٛاد(: 3خالي آخش 

 ِزٕبلض□        صبثذ□  ِزضا٠ذ          

 ٔزبئظ االِزؾبْ إٌٙبئٟ : -
      عذد        %                    عذد                     

            %96    68   أرُ اٌجشٔبِظ                   71      

 ٠شاد إٌغبػ ) % ( :رٛص٠غ رمذ  -
 % جيد جدا 21% امةياز              21
 دور ثان% 2,4% جيد                  4,3

 : انًعبييش األكبديًيخ -8

انًعااااااااااااابييش األكبديًياااااااااااااخ  8/1

 : انًشخعيخ

  ُش ثبٌى١ٍخ ثبعزخذاَ اٌّؼب١٠رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ بِظ ٔاػذاد ِٛاطفبد ثشر

 .(ARS) اٌّئعغ١خ األوبد١ّ٠خ
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 انًضتهذفبد انتعهيًيخ انًقشساد انذساصيخ

 يهبساد عبيخ يهبساد يهُيخ يهبساد رهُيخ يعشفخ و فهى إصى انًقشس

 ِمذِخ اٌؾبعجبد
                      5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2

  29/أ/2  27/أ/2
              6/د/2  4/د/2  2/د/2 1/د/2                          14/ج/2         5/ج/2    1/ج/2                      14/ة/2         5/ة/2    1/ة/2

              6/د/2     1/د/2                                      2/ج/2                              7/ة/2     2/ة/2 1/ة/2              17/أ/2            5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2 1ِمذِخ اٌجشِغخ 

 اعبع١بد أزبط اٌشعِٛبد اٌزؼ١ّ١ٍخ
       18/أ/2       11/أ/2    7/أ/2     3/أ/2  

      25/أ/2
             7/د/2    3/د/2  1/د/2                                8/ج/2     3/ج/2  1/ج/2                            8/ة/2     3/ة/2  1/ة/2

 اٌّزبؽف ٚاٌّؼبسع 
 15/أ/2    11/أ/2       4/أ/2  3/أ/2  

       24/أ/2      18/أ/2  16/أ/2
             7/د/2    3/د/2  1/د/2                                    4/ج/2 3/ج/2                      16/ة/2        8/ة/2    4/ة/2   1/ة/2

 س٠بػ١بد اٌؾبعجبد
                     8/أ/2   5/أ/2     1/أ/2

  29/أ/2
                4/د/2   1/د/2                                   5/ج/2    1/ج/2                               5/ة/2    1/ة/2

 األراػخ ٚاٌزغغ١الد اٌظٛر١خ
  15/أ/2 14/أ/2        6/أ/2      1/أ/2

   28/أ/2   25/أ/2 24/أ/2       17/أ/2
   17/د/2            5/د/2    1/د/2                                  6/ج/2     1/ج/2                  18/ة/2            6/ة/2     1/ة/2

              6/د/2     1/د/2                                      2/ج/2                              7/ة/2     2/ة/2 1/ة/2              17/أ/2            5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2 2ِمذِخ اٌجشِغخ 

 اعبع١بد اٌزظ٠ٛش اٌؼٛئٟ
    11/أ/2    7/أ/2   4/أ/2  3/أ/2  1/أ/2

   25/أ/2       18/أ/2  16/أ/2 15/أ/2

   28/أ/2

      16/ة/2    12/ة/2    8/ة/2     3/ة/2  1/ة/2

              22/ة/2
       16/ج/2        8/ج/2       1/ج/2

           29/ج/2      23/ج/2
           7/د/2    3/د/2  1/د/2

  18/د/2

 ِذخً اٌٟ ره اٌزؼ١ٍُ 
 6/أ/2 5/أ/2 4/أ/2  3/أ/2 2/أ/2 1/أ/2
 15/أ/2    11/أ/2 11/أ/2 9/أ/2  7/أ/2

      25/أ/2  23/أ/2     18/أ/2 17/أ/2 16/أ/2

    11/ة/2  8/ة/2  6/ة/2  4/ة/2 3/ة/2  1/ة/2

              22/ة/2    18/ة/2  16/ة/2  14/ة/2
  8/ج/2    4/ج/2 3/ج/2  1/ج/2

                        16/ج/2  14/ج/2    11/ج/2
       7/د/2 6/د/2   3/د/2 2/د/2 1/د/2

      14/د/2

 األؽظبء اٌزطج١مٟ ثبٌؾبعت
  22أ//2              8/أ/2        1/أ/2

       24/أ/2
                           9/ة/2        1/ة/2

                              5/ج/2    1/ج/2

     35/ج/2
                4/د/2   1/د/2

 اٌّظغشاد اٌف١ٍّ١خ
              11/أ/2      4/أ/2    1/أ/2

       24/أ/2
        12/د/2    8/د/2       1/د/2                             11/ج/2 11/ج/2         1/ج/2                         11/ة/2 11/ة/2         1/ة/2

                         11/ة/2          1/ة/2             18/أ/2        11/أ/2 9/أ/2         1/أ/2 اٌفٙشعخ اٌٛطم١خ
  15/ج/2    11/ج/2          1/ج/2

                       17/ج/2
        12/د/2    8/د/2       1/د/2
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 انًضتهذفبد انتعهيًيخ انًقشساد انذساصيخ

 يهبساد عبيخ يهبساد يهُيخ يهبساد رهُيخ يعشفخ و فهى إصى انًقشس

 اٌطجبػخ ٚإٌغخ ٚاٌزغ١ٍذ
         15/أ/2    11/أ/2    7/أ/2     3/أ/2  1/أ/2

       24/أ/2
           9/د/2        1/د/2                     19/ج/2       12/ج/2           1/ج/2                        12/ة/2         3/ة/2  1/ة/2

 ِجبدة اٌزشث١خ
  19/أ/2      13/أ/2 12/أ/2            

          21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2                               

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
   17/د/2 16/د/2               

   17/د/2      11/د/2              36/ج/2                                    35/ة/2                                               18/أ/2  16/أ/2          6/أ/2       د ثبٌٍغخ اٌؼشث١خلشاءا

 19/د/2   16/د/2                39/ج/2                                         33/ة/2                                 31/أ/2                               دساعبد ث١ئ١خ

  34/ة/2                                                  14/أ/2        6/أ/2     2/أ/2  لشاءاد ثبٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ
 34/ج/2                                 

     35/ج/2
     15/د/2              

                21/ة/2                        26/أ/2       19/أ/2                    ِجبدة ػٍُ إٌفظ
             21/ج/2                   

       33/ج/2
          11/د/2         

 اٌؾبعت ا٢ٌٟ ) ٔٛافز (
                      5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2

  29/أ/2  27/أ/2
              6/د/2  4/د/2  2/د/2 1/د/2                          14/ج/2         5/ج/2    1/ج/2                      14/ة/2         5/ة/2    1/ة/2

 أزبط اٌظٛس اٌؼٛئ١خ 
    11/أ/2    7/أ/2   4/أ/2  3/أ/2  1/أ/2

   25/أ/2       18أ//2  16/أ/2 15/أ/2

   28/أ/2

      16/ة/2    12/ة/2    8/ة/2     3/ة/2  1/ة/2

              22/ة/2
       16/ج/2        8/ج/2       1/ج/2

           29/ج/2      23/ج/2
           7/د/2    3/د/2  1/د/2

  18/د/2

 (1أزبط اٌشعِٛبد اٌزؼ١ّ١ٍخ )
       18/أ/2       11/أ/2    7/أ/2     3/أ/2  

      25/أ/2
             7/د/2    3/د/2  1/د/2                                8/ج/2     3/ج/2  1/ج/2                            8/ة/2     3/ة/2  1/ة/2

                         11/ة/2          1/ة/2             18/أ/2        11/أ/2 9/أ/2         1/أ/2 اٌّشاعغ اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ
  15/ج/2    11/ج/2          1/ج/2

                       17/ج/2
        12/د/2    8/د/2       1/د/2

 أعٙضح ػشع
             15/أ/2     11/أ/2          1/أ/2

   28/أ/2
                  2/د/2 1/د/2                        16/ج/2  14/ج/2             1/ج/2                    16/ة/2               1/ة/2

                         11/ة/2          1/ة/2             18/أ/2        11/أ/2 9/أ/2         1/أ/2 ِىزجبد شبٍِخ
  15/ج/2    11/ج/2          1/ج/2

                       17/ج/2
        12/د/2    8/د/2       1د//2

              6/د/2     1/د/2                                      2/ج/2                              7/ة/x     2 1/ة/2              17/أ/2            5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2 ؽبعت آٌٟ ) ث١ضن ِزمذَ (

 ِمذِخ اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح
 16/أ/2          6/أ/2    3/أ/2  1//أ2

      25/أ/2        17/أ/2
  16/ة/2        8/ة/2  6/ة/2   3/ة/2  1/ة/2

                  18/ة/2
    18/ج/2               3/ج/2  1/ج/2

                  22/ج/2
                  2/د/2 1/د/2
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 انًضتهذفبد انتعهيًيخ انًقشساد انذساصيخ

 يهبساد عبيخ يهبساد يهُيخ يهبساد رهُيخ يعشفخ و فهى إصى انًقشس

 (2أزبط اٌشعِٛبد اٌزؼ١ّ١ٍخ )
       18/أ/2       11/أ/2    7/أ/2     3/أ/2  

      25/أ/2
             7/د/2    3/د/2  1/د/2                                8/ج/2     3/ج/2  1/ج/2                            8/ة/2     3/ة/2  1/ة/2

                         11/ة/2          1/ة/2             18/أ/2        11/أ/2 9/أ/2         1/أ/2 ٔظُ اٌزظ١ٕف
  15/ج/2    11/ج/2          1/ج/2

                       17/ج/2
        12/د/2    8/د/2       1/د/2

 رظ١ُّ اٌىزبة اٌّذسعٟ
   11/أ/2  9/أ/2  7/أ/2     3/أ/2  1/أ/2

      25/أ/2       18/أ/2  16/أ/2  14/أ/2
 18/ة/2  16/ة/2        8/ة/2     3/ة/2  1/ة/2

                 19/ة/2
 18/ج/2               3/ج/2  1/ج/2

                  22/ج/2   19/ج/2
                 3/د/2  1/د/2

 اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ 
    7/أ/2 6/أ/2  4/أ/2  3/أ/2 2/أ/2 1/أ/2

       17/أ/2 16/أ/2 15/أ/2    11/أ/2

      25/أ/2 24/أ/2

  16/ة/2        8/ة/2  6/ة/2   3/ة/2  1/ة/2

                  18/ة/2
      8/ج/2    4/ج/2 3/ج/2  1/ج/2

                          14/ج/2
                  2/د/2 1/د/2

 ِجبدة رذس٠ظ
 19/أ/2 18/أ/2     13/أ/2             

           21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2                               

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
   17/د/2 16/د/2               

                21/ة/2                             21/أ/2 21/أ/2 19/أ/2                    ػٍُ ٔفظ إٌّٛ
             21/ج/2                   

       33/ج/2
          11/د/2         

  34/ة/2                                                  14/أ/2        6/أ/2     2/أ/2  لشاءاد ثبٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ
 34/ج/2                                 

     35/ج/2
     15/د/2              

   17/د/2      11/د/2              36/ج/2                                    35/ة/2                                               18/أ/2  16/أ/2          6/أ/2       ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ لشاءاد

 اٌزشث١خ ِٚشىالد اٌّغزّغ
  19/أ/2      13/أ/2 12/أ/2            

          21/أ/2
 19/د/2   16/د/2                39/ج/2                                         33/ة/2                                

 ِٕظِٛخ اٌؾبعت 
                      5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2

  29/أ/2  27/أ/2
              6/د/2  4/د/2  2/د/2 1/د/2                          14/ج/2         5/ج/2    1/ج/2                      14/ة/2         5/ة/2    1/ة/2

            8/د/2    4/د/2   1/د/2                   21/ج/2              7/ج/2           31/ة/2          21/ة/2            9/ة/2                 22/أ/2              8/أ/2   5/أ/2    2/أ/2  رؾ١ًٍ ٚرظ١ُّ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد

اعبع١بد أزبط ثشاِظ اٌف١ذ٠ٛ 

 ( 1ٚاٌز١ٍفض٠ْٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ)
       16/أ/2  14/أ/2       7/أ/2       

        23/أ/2
      14/د/2       7/د/2                       23/ج/2               8/ج/2                     22/ة/2              8/ة/2       

                      9/أ/2        2/أ/2 1/أ/2 رطج١مبد اٌؾبعت فٟ اٌّىزجبد
 23/ة/2        15/ة/2    11/ة/2          1/ة/2

            24/ة/2
    11/ج/2         2/ج/2 1/ج/2

                24/ج/2       17/ج/2  15/ج/2
   8/د/2  6/د/2    2/د/2 1/د/2

        12/د/2 11/د/2
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 انًضتهذفبد انتعهيًيخ انًقشساد انذساصيخ

 يهبساد عبيخ يهبساد يهُيخ يهبساد رهُيخ يعشفخ و فهى إصى انًقشس

 اخز١بس اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاعزخذاِٙب
    7/أ/2 6/أ/2  4/أ/2  3/أ/2 2/أ/2 1/أ/2

       17/أ/2 16/أ/2 15/أ/2    11/أ/2

      25/أ/2 24/أ/2

  16/ة/2        8/ة/2  6/ة/2   3/ة/2  1/ة/2

                  18/ة/2
      8//ج2    4/ج/2 3/ج/2  1/ج/2

                          14/ج/2
                  2/د/2 1/د/2

                         11/ة/2          1/ة/2             18/أ/2        11/أ/2 9/أ/2         1/أ/2 اٌزؾ١ًٍ اٌّٛػٛػٟ ٌّظبدس اٌّؼشفخ
  15/ج/2    11/ج/2          1/ج/2

                24/ج/2       17/ج/2
        12/د/2    8/د/2       1/د/2

 ػٍُ ٔفظ اعزّبػٟ
 21/أ/2 19/أ/2            7/أ/2       

          21/أ/2
     31/ة/2           21/ة/2           9/ة/2        

             21/ج/2                   

       33/ج/2
          11/د/2         

 ظ ٔٛػ١خ ؽشق رذس٠
 19/أ/2 18/أ/2     13/أ/2             

           21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2                               

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
   17/د/2 16/د/2               

 األطٛي االعزّبػ١خ ٌٍزشث١خ
  19/أ/2      13/أ/2 12/أ/2            

          21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2                               

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
   17/د/2 16/د/2               

اعظ اخز١بس ٚثٕبء ِغّٛػبد 

 رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ 
   11/أ/2  9//أ2  7/أ/2     3/أ/2  1/أ/2

      25/أ/2       18/أ/2  16/أ/2  14/أ/2
 18/ة/2  16/ة/2        8/ة/2     3/ة/2  1/ة/2

                 19/ة/2
 18/ج/2               3/ج/2  1/ج/2

                  22/ج/2   19/ج/2
                 3/د/2  1/د/2

              6/د/2     1/د/2                                      2/ج/2                              7/ة/2     2/ة/2 1/ة/2              17/أ/2            5//أ2    2/أ/2 1/أ/2 ٌغبد اٌؾبعت ا٢ٌٟ 

 ِغزؾذصبد رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ  
    24/أ/2                       2/أ/2 1/أ/2

  29/أ/2 28/أ/2
    25/ة/2                       2/ة/2 1/ة/2

      31/ة/2 29/ة/2
  28/ج/2  26/ج/2                         

          31/ج/2
  18/د/2                 1/د/2

              6/د/2              31/ج/2    27/ج/2                                    26/ة/2                         1/ة/2    27/أ/2                           1/أ/2 رم١ٕبد شجىبد اٌؾبعجبد

 أزبط اٌٍٛؽبد اٌزؼ١ّ١ٍخ
       18/أ/2       11/أ/2    7/أ/2     3/أ/2  

      25/أ/2
             7/د/2    3/د/2  1/د/2                                8/ج/2     3/ج/2  1/ج/2                            8/ة/2     3/ة/2  1/ة/2

 ِشاوض ِٚظبدس اٌزؼٍُ 
         16/أ/2  14/أ/2          4/أ/2  3/أ/2  

   28/أ/2   25/أ/2
           18/ة/2 17/ة/2             4/ة/2 3/ة/2  1/ة/2

       29/ة/2
    8/ج/2    4/ج/2 3/ج/2  1/ج/2

                          14/ج/2  12/ج/2
           9/د/2      3/د/2 2/د/2 1/د/2

 اٌزشث١خ ا١ٌّذا١ٔخ  
                  5/أ/2   3/أ/2 2/أ/2 1/أ/2

    27/أ/2    23/أ/2
   25/ة/2 24/ة/2                    4/ة/2   1/ة/2

    32/ة/2    28/ة/2

  8/ج/2    4/ج/2 3/ج/2 2/ج/2 1/ج/2

 x 16/ج/2  14/ج/2  12/ج/2  11/ج/2
             27/ج/2    23/ج/2     18/ج/2

      4/د/2 3/د/2 2/د/2 1/د/2

    16/د/2 15/د/2   12/د/2  11/د/2

 ربس٠خ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 
  19/أ/2      13/أ/2 12/أ/2            

          21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2                               

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
   17/د/2 16/د/2               
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 انًضتهذفبد انتعهيًيخ انًقشساد انذساصيخ

 يهبساد عبيخ يهبساد يهُيخ يهبساد رهُيخ يعشفخ و فهى إصى انًقشس

            19/أ/2       12/أ/2    8/أ/2 7/أ/2        ػٍُ ٔفظ رؼ١ٍّٟ
           21/ة/2       13/ة/2    9/ة/2        

     31/ة/2
      21/ج/2       13/ج/2    9/ج/2        

       33/ج/2       26/ج/2
          11/د/2         

 (1رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ)
    21/أ/2                   2/أ/2 1/أ/2

  29/أ/2 28/أ/2    24/أ/2
   25/ة/2                     4/ة/2  2/ة/2 1/ة/2

      31/ة/2 29/ة/2 28/ة/2
      22/ج/2                     1/ج/2

          31/ج/2 29/ج/2 28/ج/2
            6/د/2    2/د/2 1/د/2

  18/د/2

 ط١بٔخ اٌؾبعت ا٢ٌٟ
                      5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2

  29/أ/2  27/أ/2
              6/د/2  4/د/2  2د//2 1/د/2                          14/ج/2         5/ج/2    1/ج/2                      14/ة/2         5/ة/2    1/ة/2

 ( 1اٌجشِغخ ثبعزخذاَ اٌجشاِظ اٌغب٘ضح )
   14/أ/2         5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2

              17/أ/2
                       7/ة/2  5/ة/2   2/ة/2 1/ة/2

      31/ة/2
                                 7/ج/2  5/ج/2   2/ج/2 1/ج/2

            6/د/2  4/د/2   1/د/2

  18/د/2

 رظ١ُّ اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ
    7/أ/2 6/أ/2  4/أ/2  3/أ/2 2/أ/2 1/أ/2

       17/أ/2 16/أ/2 15/أ/2    11/أ/2

      25/أ/2 24/أ/2

  16/ة/2        8/ة/2  6/ة/2   3/ة/2  1/ة/2

                  18/ة/2
      8/ج/2    4/ج/2 3/ج/2  1/ج/2

                          14ج//2
                  2/د/2 1/د/2

أزبط ثشاِظ اٌف١ذ٠ٛ ٚاٌز١ٍفض٠ْٛ  

 (2اٌزؼ١ّ١ٍخ)
       16/أ/2  14/أ/2       7/أ/2       

        23/أ/2
      14/د/2       7/د/2                       23/ج/2               8/ج/2                     22/ة/2              8/ة/2       

 ؽشق رذس٠ظ ٔٛػ١خ 
 19/أ/2 18/أ/2     13/أ/2             

           21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2                               

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
   17/د/2 16/د/2        8/د/2       

            19/أ/2       12/أ/2    8/أ/2 7/أ/2        ػٍُ ٔفظ رؼ١ٍّٟ )فشٚق فشد٠خ(
           21/ة/2       13/ة/2    9/ة/2        

     31/ة/2
             21/ج/2       13/ج/2    9/ج/2        

       33/ج/2
          11/د/2         

 رشث١خ ِمبسٔخ 
  19/أ/2      13/أ/2 12//أ2            

          21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2      26/ج/2                         

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
   17/د/2 16/د/2               

 (2رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ)
    21/أ/2                   2/أ/2 1/أ/2

  29/أ/2 28/أ/2    24/أ/2
   25/ة/2                     4/ة/2  2/ة/2 1/ة/2

      31/ة/2 29/ة/2 28/ة/2
      22/ج/2                     1/ج/2

          31/ج/2 29/ج/2 28/ج/2
            6/د/2    2/د/2 1/د/2

  18/د/2

 (2اٌجشِغخ ثبعزخذاَ اٌجشاِظ اٌغب٘ضح )
   14/أ/2         5/أ/2    2أ//2 1/أ/2

              17/أ/2
                       7/ة/2  5/ة/2   2/ة/2 1/ة/2

      31/ة/2
                                 7/ج/2  5/ج/2   2/ج/2 1/ج/2

            6/د/2  4/د/2   1/د/2

  18/د/2

 ط١بٔخ أعٙضح اٌؼشع 
             15/أ/2     11/أ/2          1/أ/2

   28/أ/2
                  2/د/2 1/د/2                        16/ج/2  14/ج/2             1/ج/2                    16/ة/2               1/ة/2

 رىٌٕٛٛع١ب اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح
 16/أ/2          6/أ/2    3/أ/2  1/أ/2

      25/أ/2        17/أ/2
  16/ة/2        8/ة/2  6/ة/2   3/ة/2  1/ة/2

                  18/ة/2
    18/ج/2               3/ج/2  1/ج/2

              26/ج/2    22/ج/2
                  2/د/2 1/د/2
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 انًضتهذفبد انتعهيًيخ انًقشساد انذساصيخ

 يهبساد عبيخ يهبساد يهُيخ يهبساد رهُيخ يعشفخ و فهى إصى انًقشس

 اٌزوبء االططٕبػٟ ٚإٌظُ اٌخج١شح
 27/أ/2                          2/أ/2 1/أ/2

  29/أ/2 28/أ/2
 29/ة/2                           2/ة/2 1/ة/2

      31/ة/2
    27/ج/2                          1/ج/2

         31/ج/2
            6/د/2    2/د/2 1/د/2

  18/د/2

 اٌزشث١خ ا١ٌّذا١ٔخ
                  5/أ/2   3/أ/2 2/أ/2 1/أ/2

    27/أ/2    23/أ/2
   25/ة/2 24/ة/2                    4/ة/2   1/ة/2

    32/ة/2    28/ة/2

  8/ج/2    4/ج/2 3/ج/2 2/ج/2 1/ج/2

 16/ج/2  14/ج/2  12/ج/2  11/ج/2

    23/ج/2     18/ج/2 17/ج/2

             27/ج/2

      4/د/2 3/د/2 2/د/2 1/د/2

    16/د/2 15/د/2   12/د/2  11/د/2

 اٌّششٚع 
  14/أ/2     9/أ/2  7/أ/2      2/أ/2 1/أ/2

       24/أ/2    21/أ/2   17/أ/2 16/أ/2
                                   

    11/ج/2  8/ج/2     3/ج/2  1/ج/2

      21/ج/2    17/ج/2   14/ج/2

             27/ج/2

  7/د/2   4/د/2 3/د/2  1/د/2

      14/د/2 13/د/2    9/د/2

 األطٛي اٌفٍغف١خ ٌٍزشث١خ
  19/أ/2      13/أ/2 12/أ/2            

          21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2                               

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
   17/د/2 16/د/2               

 طؾخ ٔفغ١خ ٚرٛع١خ ٚاسشبد ٔفغٟ 
 21/أ/2 19/أ/2            7/أ/2       

          21/أ/2
     31/ة/2           21/ة/2           9/ة/2        

             21/ج/2                   

       33/ج/2
    16/د/2      11/د/2         

 إٌّب٘ظ
  19/أ/2 18/أ/2     13/أ/2             

 31/أ/2         21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2                               

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
  17/د/2 16/د/2               

 19/د/2
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ؽشق دػُ اٌطالة  )رٜٚ  -

اٌمدددددددددددددذساد اٌّؾدددددددددددددذٚدح 

 :ٚاٌّز١ّض٠ٓ(

 :فً تتًثم انطالة وتحفيز نذعى واآلنيبد انىصبئم يٍ يدًىعخ وضع تى -1

 األٚائً ِٓ وً فشلخ دساع١خ ثبٌى١ٍخزىش٠ُ اٌطالة ع٠ٕٛب ٚ رٌه ٌٕظ١ُ ٠َٛ اٌزفٛق ٚاٌٛفبء ٠زُ ر  ٚ

 .ِىبفآد اٌزفٛق ِٕؼ وال ُِٕٙ

 :فً تتًثم انًجذعيٍ انطالة وتحفيز نذعى واآلنيبد انىصبئم يٍ يدًىعخ وضع تى -2
 ٌّمشساد ػّٓ ا ِٙبساد اٌزظ١ُّ ِٓ خالي اٌّششٚػبد اٌظغ١شح فٝ اٌفشق اٌذساع١خ ر١ّٕخ

 .اٌذساع١خ

 .رشغ١غ اٌطالة ػٍٝ اٌّشبسوخ فٝ إٌّبفغبد اإلل١ّ١ٍخ ٌٍغبِؼبد اٌّظش٠خ 

 .ٌُٙرشغ١غ اٌطالة ِٓ خالي ػًّ ِؼبسع خبطخ ثؤػّب 

 .البِخ ٚسػ ػًّ فٟ اٌّمشساد اٌذساع١خ 

 .البِخ ٔذٚاد ػ١ٍّخ ٚصمبف١خ ٚرٛػ٠ٛخ ٌٍطالة 

 ثشايح سعبيخ انطالة انًتعثشيٍ دساصيب : -3

 غبػبد اٌ ِٓبَ األوبد٠ّٝ ٌٍى١ٍخ رفشؽ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚ ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ثؼذد ٠ٛفش إٌظ

عزؼظٝ اأعجٛػ١ب )اٌغبػبد اٌّىزج١خ( ٚ رٌه ؽزٝ ٠ّىٓ ٌٍطبٌت ؽٍت اٌّؼبٚٔخ ٌٍزغٍت ػٍٝ ِب 

 رؾظ١ٍٗ ِٓ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ.

 ٌفظً اٌذساعٝ ِغ ٠زُ ِزبثؼخ رطٛس ؽبٌخ اٌطالة اٌّزؼضش٠ٓ ِٓ خالي اٌّششذ األوبد٠ّٝ خالي ا

 سفغ رمش٠ش اٌٝ اداسح اٌى١ٍخ ٚ اإلرظبي ثؤ١ٌٚبء األِٛس ٌّغبػذح اٌى١ٍخ فٝ ِزبثؼخ ؽبٌخ اٌطبٌت.

 

ِؼب١٠ش اٌم١بط اٌّشعؼ١خ  -

 ٌٍجشٔبِظ

 اإلخشاءاد انًتجعخ نهتأكذ يٍ تىافق انجشايح انذساصيخ يع انًعبييش األكبديًيخ انًتجُبِ :

 ١ّ١ٍخ ٚ رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ ثشئبعخ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌطالة ٌٍشئْٛ اٌزؼ ٌغٕخ ثبٌى١ٍخ ٠ٛعذ

 اٌّزجٕبٖ. األوبد١ّ٠خ اٌّؼب١٠ش ِغ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌجشاِظ رٛافك ِذٞ ِزبثؼخ اٌشئ١غ١خ ِٙبِٙب ، ٚ أؽذ

  رُ رشى١ً ٌغبْ ٌٍّشاعؼخ اٌذاخ١ٍخ ِٓ أػؼبء اٌٍغٕخ اٌزٕف١ز٠خ ٌٛؽذح ػّبْ اٌغٛدح ثبٌى١ٍخ

اٌّخشعبد  اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ اٌزخظظٟ ثبٌى١ٍخ ٚاٌزؤوذ ِٓ رٛافكٌّشاعؼخ ِٛاطفبد 

 .ARSٌٍّؼب١٠ش اٌّشعؼ١خ  (ILOs)  اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّغزٙذفخ
 وإنً خبَت هزِ االخشاءاد يدت أٌ يكىٌ خشيح تكُىنىخيب انتعهيى:

 انًعبسف وانًفبهيى :   -١

رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ لذ اوزغت ِب اٌٝ عبٔت اٌّؼبسف ٚاٌّفب١ُ٘ اٌؼبِخ  ، ٠غت أْ ٠ىْٛ خش٠ظ لطبع 

:  ٍٟ٠ 

 ٠ٍُ ثفشداد اٌزظ١ُّ اٌزؼ١ٍّٟ ّٚٔبرعٗ  . ١ -١

 ٠ؼجش ػٓ اٌجشِغ١بد اٌزؼ١ّ١ٍخ  ، ٚٔظُ رؤ١ٌفٙب  . ٢ -١

 ٠ؼذد ِظبدس اٌزؼٍُ ثؤّٔبؽٙب اٌّخزٍفخ ٚاداسرٙب . ٣-١

 ٠ششػ ٔظُ اداسح ث١ئبد اٌزؼٍُ اإلٌىزش١ٔٚخ . ٤-١

 ظُ اٌّؼٍِٛبد ، ٚأعب١ٌت ؽفظٙب ٚاعزشعبػٙب .٠ٛػؼ لٛاػذ اٌج١بٔبد ٚٔ ٥-١

 ٠ظف ٔظُ فٙشعخ اٌّىزجبد ِٚشاوض اٌزؼٍُ  . ٦-١

 انًهبساد انزهُيخ  :  -2

اٌٝ عبٔت اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ اٌؼبِخ ٌٍخش٠ظ  ، ٠غت أْ ٠ىْٛ خش٠ظ لطبع رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ لبدسا 

 ػٍٝ أْ  :

َ ّٔبرط اٌزظ١ُّ اٌزؼ١ٍّٟ  .  ١ -2 ّٛ  ٠ُم

 ً اٌّٛاد ٚاٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ  ،  الخز١بس أفؼٍٙب  .٠ؾٍ ٢ -2

 ٠فغش ث١ئبد اٌزؼٍُ ِٚشىالرٙب  ، ٠ٚؼغ ؽٍٛالً ٌزط٠ٛش٘ب  .  ٣-2

 ٠خطؾ  ِظبدس اٌزؼٍُ ثؤّٔبؽٙب اٌّخزٍفخ ٚاداسرٙب .2-4

 ٠ؾذد لٛاػذ اٌج١بٔبد ٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد ، ٚأعب١ٌت ؽفظٙب ٚاعزشعبػٙب . ٥-2

 د ِٚشاوض اٌزؼٍُ  .٠ظُّ ٔظُ فٙشعخ اٌّىزجب  ٦-2

 انًهبساد انًهُيخ  :  -3

اٌٝ عبٔت اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ اٌؼبِخ ٌٍخش٠ظ  ، ٠غت أْ ٠ىْٛ خش٠ظ لطبع رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ لبدسا 

 ػٍٝ أْ :

 ٠ٕزظ اٌّٛاد ٚاٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ االٌىزش١ٔٚخ . ١ -3

 ٠طجك ّٔبرط اٌزظ١ُّ اٌزؼ١ٍّٟ  . ٢ -3
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 س اٌزؼٍُ  .٠شبسن فٟ اداسح ِشاوض ِظبد ٣-3

 ٠غزخذَ لٛاػذ اٌج١بٔبد ٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد  . ٤-3

 ٠غزخذَ أدٚاد ٚٔظُ اداسح ث١ئبد اٌزؼٍُ اإلٌىزش١ٔٚخ  . ٥-3

 انًهبساد انعبيخ وانقبثهخ نهُقم : -4

اٌٝ عبٔت اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ اٌؼبِخ ٌٍخش٠ظ  ، ٠غت أْ ٠ىْٛ خش٠ظ لطبع رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ لبدسا 

 ػٍٝ أْ :

 َ شجىبد اٌؾبعت فٟ رظ١ُّ  ّٔبرط اٌزظ١ُّ اٌزؼ١ٍّٟ  . ٠غزخذ ١ -2

 ٠ؼًّ ػّٓ فش٠ك ٌزٛط١ف  اٌّٛاد ٚاٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ  ،  ٚاخز١بس أفؼٍٙب  . ٢ -2

 ٠زٛاطً ِغ صِالء اٌزخظض ٌزؾ١ًٍ ث١ئبد اٌزؼٍُ ِٚشىالرٙب  ، ٠ٚؼغ ؽٍٛالً ٌزط٠ٛش٘ب  .  ٣-2

 دس اٌزؼٍُ ثؤّٔبؽٙب اٌّخزٍفخ ٚاداسرٙب .ثغزخذَ اٌٛعبئً اٌغّؼ١خ ٚاٌجظش٠خ ٌؼشع  ِظب2-4

٠غزخذَ رطج١مبد اٌؾبعت فٟ ِغبي اٌزخظض فٟ اعز١ؼبة ٚرؾذ٠ش لٛاػذ اٌج١بٔبد ٚٔظُ  ٥-2

 اٌّؼٍِٛبد ، ٚأعب١ٌت ؽفظٙب ٚاعزشعبػٙب .

 ٠ظٙش لذساد اٌزؼٍُ اٌزارٟ فٟ ٚطف ٔظُ فٙشعخ اٌّىزجبد ِٚشاوض اٌزؼٍُ   ٦-2
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 د١ًٌ اٌجشٔبِظ  -

 غ١ش ِزٛافش□   ش    ِزٛاف□ 

 اطذاس اٌّطجك ثبٌى١ٍخ؛ ؽ١ش ٠زُ ثبٌٕظبَرٙزُ اٌى١ٍخ ثزٛػ١خ اٌطالة أوبد١ّ٠ب ٚرٌه ٌؼّبْ ِؼشفزُٙ 

 ٌٚٛائؼ اٌذساع١خ إٌّب٘ظ ٠ٚزؼّٓ ِؾز٠ٛبد ،ٌزٛص٠ؼٗ ػٍٝ اٌطٍجخ  وز١ت ١٘ئخ ٌٍطبٌت ػٍٝ د١ًٌ

 ، ٠ٚزُ ِٚزطٍجبد اٌزخشط ذسعبداٌّمشساد اٌذساع١خ، االِزؾبٔبد ٚاٌ ثخظٛص اٌغبِؼخ األوبد١ّ٠خ

 ٠غزغذ. ؽغت ِب د١ًٌ اٌطبٌت رؾذ٠ش

ٔظددبَ اٌّشاعؼددخ اٌذٚس٠ددخ   -

 ٌٍجشٔبِظ 

 غ١ش ِزٛافش□  ِزٛافش       

 أوضش ِٓ عٕخ□  عٕٛٞ       

 : وب٢رٝػذح ِغز٠ٛبد  بِظ ٚاٌّمشساد اٌذساع١خ ػٌٍٍٝٔجش اٌّشاعؼخ رزُ

دٚس٠خ داخ١ٍخ ثّشبسوخ ِٕغمٝ اٌغٛدح ثبأللغبَ ٚؽذح ػّبْ اٌغٛدح ثبٌى١ٍخ: ٌغبْ ِشاعؼخ  -1

  اٌؼ١ٍّخ. 

اٌشئْٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ ثشئبعخ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة: ِشاعؼخ  ٌغٕخ -2

 رمبس٠ش اٌجشٔبِظ اٌذساعٟ اٌغٕٛٞ ٚ ِٕبلشخ اإلعشاءاد اٌزظؾ١ؾ١خ إلصاٌخ أعجبة اٌمظٛس فٝ
  ذساع١خ اٌّخزٍفخ.أعب١ٌت اٌزؼٍُ ٚ رط٠ٛش اٌّمشساد اٌ

 اٌشئْٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚ رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ. ِغٍظ اٌى١ٍخ: ِٕبلشخ ٚ اػزّبد رمش٠ش ٌغٕخ -3

رزُ ِشاعؼخ اٌجشٔبِظ ثٛاعطخ ِشاعؼ١١ٓ خبسع١١ٓ ٌذ٠ُٙ خجشح وً خّظ عٕٛاد أٚ ػٕذ رؼذ٠ً 

 اٌالئؾخ.

ِدددددددذٜ رٛافدددددددك ا١ٌٙىدددددددً  -

األودددددبد٠ّٟ ٌٍجشٔدددددبِظ ِدددددغ 

 اٌّغزٙذف ِٓ اٌزؼ١ٍُ

 ً األوبد٠ّٝ ٌٍجشٔبِظ )اٌّمشساد/اٌغبػبد( ِغ اٌّغزٙذف ِٓ اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ :٠زٛافك ا١ٌٙى

 :ًًيطبثقخ يصفىفخ يخشخبد انتعهى انًضتهذفخ ألهذاف انجشَبيح انتعهي 

 ِمشسارٗ خالي ِٓ ِؾممخ جشٔبِظاٌ اٌّغزٙذفخ ِٓ اٌزؼٍُ ِخشعبد رىْٛ أْ ػٍٝ اٌى١ٍخ ؽشطذ -

 ِزىبٍِخ ِغّٛػخ ر١ّٕخ بِظٔاٌجش ِؾزٜٛ ٠ؾمك ٚ اٌجشٔبِظ أ٘ذاف اٌّخشعبد ٘زٖ رؾمك ٚأْ
 .ٚغ١ش٘ب اٌّشىالد ٚؽً ٚاٌؼبِخ ٚاٌز١ٕ٘خ ا١ٌّٕٙخ ٚاٌّٙبساد اٌّؼبسف ِٓ ِزشاثطخ

 أ٘ذاف رطبثك ِٓ اٌزؤوذ ٠ٚزُ ؼٍّٝاٌ جشٔبِظٌٍ ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ِظفٛفخ ػذادا رُ -
 .اٌجشٔبِظ  ٛاطفبدِ ّٔٛرط عز١فبءا ػٓ اٌّمشساد ِظفٛفخ ِغ اٌجشٔبِظ

  ًيضبهًبد يحتىيبد انجشَبيح انذساصً فً تًُيخ انًهبساد انزهُيخ و انعبيخ ورنك يتضح ف

 تىصيف انًقشساد.

 :اٌز١ٕ٘خ اٌّٙبساد ر١ّٕخ فٟ اٌذساعٟ اٌجشٔبِظ ٠غبُ٘ -

( ثبإلػبفخ اٌٝ ٘بغ١ش ٚ اٌّجزىشٚ اٌزفى١ش اإلثذاػٟ اػزّبد - ارخبر اٌمشاساد – اٌّشىالد ؽً)

 ِٙبساد رٕظ١ُ اٌّشبس٠غ اوزغبة -اٌؾبعت ِٙبساداوزغبة  - فش٠ك فٝ اٌؼًّ) بساد اٌؼبِخاٌّٙ

 ٘ب(.غ١ش ٚ اٌظغ١شح 

 رم١ٍذ٠خ غ١ش أعب١ٌت اعزخذاَ فبْ ِٕٙغ١خ رذس٠ظ اٌّمشس رؼزّذ ػٍٝ اٌّمشسادؽجمب ٌّٛاطفبد  -
 ػٍٝ ؽالعإلٚا ِٕبلشخ ؽٍمبد ٚ األثؾبس ٚاػذاد اٌزارٝ اٌزؼٍُ ػٍٝ اٌطالة رشغ١غ ٚ ٌٍزؼ١ٍُ

 اٌزخظظ١خ فٝ ِششٚػبد رطج١م١خ. ا٢ٌٝ اٌؾبعت ثشاِظ  اعزخذاَ ٚ اٌذ١ٌٚخ اٌّؼٍِٛبد شجىخ
 اٌّغزٙذفخ ِٓ اٌزؼٍُ ِخشعبدٌزؾم١ك بِظ ٚ اٌّمشساد اٌذساع١خ ٌٍٔجشاٌذٚس٠خ  اٌّشاعؼخ رزُ -

ٚؽذح  اٌشئْٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚ رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ ٚ ٚ ٌغٕخ اٌمغُٚ رشًّ  ػذح ِغز٠ٛبد جشٔبِظ ػٍٝاٌ

 ػّبْ اٌغٛدح ثبٌى١ٍخ ٚ ِغٍظ اٌى١ٍخ ٚ ٌغٕخ ِٓ اعزبرزح ِزخظظ١ٓ ِٓ اٌغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ

اٌّؼٛلددددددددددبد اإلداس٠ددددددددددخ  -

 ٚاٌزٕظ١ّ١خ

   ٚ ٍّٝال ٠ٛعذ ِؼٛلبد اداس٠خ ٌزؾم١ك اٌّؼبسف ٚ اٌّٙبساد اٌّغزٙذفخ ِٓ اٌجشٔبِظ اٌؼ

ى١ٍخ. ٚ ٠زجٕٝ ِشوض ػّبْ اٌزٝ ٠غت أْ ٠ىزغجٙب اٌخش٠غْٛ ؽجمب ٌأل٘ذاف اإلعزشار١غ١خ ٌٍ

 اٌّغزٙذفخ اٌزؼٍُ ِخشعبدٌزؾم١ك  اٌغٛدح ثبٌغبِؼخ رذػ١ُ ِغٙٛداد ٚؽذح ػّبْ اٌغٛدح ثبٌى١ٍخ

 ٌغبْ اٌّشاعؼخ اٌخبسع١خ ٌٍّفبد اٌّمشساد ثبٌى١ٍخ. ػمذ اٌذٚساد ٚأ٠ؼب ػٓ ؽش٠كػٓ ؽش٠ك 
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 تقىيى طالة نقيبس يذي اكتضبة انًضتهذف يٍ انتعهيى :  -9

 د اٌزم٠ُٛ :أدٚا -

 : آنيخ انتقىيى و تشًم ( أ

  اِزؾبٔبد لظ١شح(Quizzes) .ٌٍّٝمشس اٌذساع 

 رى١ٍفبد ٌم١بط ِذٜ اعز١ؼبة اٌطبٌت ٌزطج١مبد اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ.   

 ؽجمب ٌّٛاطفبد اٌّمشس اٌذساعٝ(  دساعبد ثؾض١خ( (Research Study & Presentations). 

  ِششٚػبد طغ١شح(Mini-projects) ١ُّ.ٌّمشساد اٌزظ 

 .ٝاِزؾبٔبد رؾش٠ش٠خ فٝ ِٕزظف اٌفظً اٌذساعٝ ٚ فٝ ٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساع 

 ٕٗأػّبي اٌغ 

 ٍّٟاٌزطج١مٟ/اِزؾبْ اٌؼ 

 ٟٙاِزؾبْ اٌشف 

 .البِخ ِؼبسع 

 اٌّٛاػ١ذ: -

 10&5 أػّبي اٌغٕٗ االعجٛع 

 6  اِزؾبْ ٔظف اٌفظً االعجٛع 

 ٍّٟ13 اٌزطج١مٟ االعجٛع/اِزؾبْ اٌؼ 

 14   اِزؾبْ اٌشفٟٙ االعجٛع  

 15   اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفظً االعجٛع 

 اإلِزؾبْ اٌزؾش٠شٜ ٌٕٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٝ 

ِالؽظبد اٌّشاعغ اٌخبسعٟ  -

: 

 :ًٚعذد ثؼغ اٌّالؽظبد ٌٍّشاعغ اٌخبسعٟ ِض 

o ( 4رؼذ٠ً ٌجؼغ األ٘ذاف ٚاٌّؼب١٠ش ٚٔٛارظ اٌزؼٍُ ٌززىبًِ ػٍٝ ِذاس اٌجشٔبِظ .)عٕٛاد 

o ت ِغ اؽز١بعبد عٛق اٌؼًّ.الزشاػ ٌجؼغ اٌّمشساد ثّب ٠زٕبع 

 

 اإليكبَبد انتعهيًيخ : -10

ٔغدددددجخ أػؼدددددبء ١٘ئدددددخ  -

 اٌزذس٠ظ اٌٝ اٌطالة 
 إلعّبٌٝ ػذد اٌطالة اٌّم١ذ٠ٓ فٝ اٌى١ٍخ فٝ األلغبَ األوبد١ّ٠خ ٌٍؼبَ األوبد٠ّٝ ٔغجخ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 ٌإلِىبٔبد اٌجشش٠خ : NORMSوبف١خ ؽجمب ٌٍّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ اٌّشعؼ١خ اٌم١ِٛخ  2017/ 2016

 12أعضبء هيئخ انتذسيش انًعيُىٌ =   عذد 

 2أعضبء هيئخ انتذسيش انًُتذثىٌ =  عذد 

 

ِددددددددددددددذٜ ِالءِددددددددددددددخ  -

رخظظبد أػؼدبء ١٘ئدخ 

اٌزذس٠ظ ٚرٛص٠غ األػجدبء 

ػٍددد١ُٙ ؽجمدددبً الؽز١بعدددبد 

 اٌجشٔبِظ :

 غ١ش ِٕبعت )ٌّبرا؟(□ اٌٝ ؽذ ِب  □ ِٕبعت            

غ١خ ٌزؼ١١ٓ أٚ أزذاة أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ رؼزّذ ػٍٝ رٛف١ش اٌزخظظبد اٌؼ١ٍّخ ٌأللغبَ ى١ٍخ ِٕٙاٌرزجٕٝ 

اٌّخزٍفخ ، ثؾ١ش ٠زُ رى١ٍف ػؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثزذس٠ظ اٌّمشساد اٌذساع١خ ؽجمب ٌٍزخظض اٌؼٍّٝ اٌذل١ك ٚ 

 رخظض اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ اٌذائّخ اٌزٝ ؽظً ِٕٙب ػٍٝ دسعخ أعزبر ِغبػذ أٚ دسعخ أعزبر.

 اٌّىزجخ : -

   غ١ش ِٕبعت )ٌّبرا؟(□ اٌٝ ؽذ ِب    □  ِٕبعت                                     

 اٌغ١ذح ٚاٌز٠ٛٙخ ٚاإلػبءح ٚإٌظبفخ ثبٌٕظبَ ٠ٛعذ ثبٌى١ٍخ ِىزجخ رزّزغ 

  ُثبٌّىزجبد.اٌّٛاسد اٌّبد٠خ ٚ اٌجشش٠خ اٌخبطخ  رطج١ك ِؼب١٠ش٠ز 
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 . رفزمش ٌٍٛعبئً اٌغّؼ١خ ٚاٌجظش٠خ 

 فزمش الربؽخ شجىخ االٔزشٔذ ٌٍطالة ٚألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ.ر 

 اٌّؼبًِ : -

 غ١ش ِٕبعجخ )ٌّبرا؟(□ اٌٝ ؽذ ِب    □  ِٕبعجخ              

 ٌزؾم١ك اٌّؼبسف ٚ اٌّٙبساد اٌّغزٙذفخ ِٓ اٌجشٔبِظ اٌؼٍّٝ ٚ  رزٛافش ثبٌى١ٍخ اٌّؼبًِ اٌزخظظ١خ اٌالصِخ

 ب ٌأل٘ذاف اإلعزشار١غ١خ ٌٍى١ٍخ.اٌزٝ ٠غت أْ ٠ىزغجٙب اٌخش٠غْٛ ؽجم

 ًِششٚؽ ١٘ئخ  األوبد١ّ٠خ اٌم١ِٛخ اٌّشعؼ١خ ؽجمب ٌٍّؼب١٠ش رزٛافش اعشاءاد األِٓ ٚ اٌغالِخ ثبٌّؼب ٚ

 اٌذفبع اٌّذٔٝ ٚ اٌؾش٠ك. 

  ُرٕبعت اٌّؼبًِ اٌزخظظ١خ أػذاد اٌطالة اٌّغّٛػ ثٙب ؽجمب ٌّؼب١٠ش عٛدح اٌزؼ١ٍ. 

 ٌّغبؽخ اٌّخظظخ ٌىً ؽبٌت فٝ اٌّؼبًِ رٕبعت اٌطبلخ اإلعز١ؼبث١خ ٚ ا. 

 اٌؾبعت ا٢ٌٟ: -

 غ١ش ِٕبعت )ٌّبرا؟(□ اٌٝ ؽذ ِب    □  ِٕبعت               

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚأػؼبء ٌٍطالة ٚاٌجؾض١خ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبإلؽز١بعبد رفٟ ا٢ٌٟ ٌٍؾبعت اٌى١ٍخ ِؼبًِ رخظض

 .ِٚؼب١ُٔٚٙ ٚع١ّؼٙب رؼًّ ثىفبءح 

د ِذٜ اٌزؼبْٚ ِغ عٙب -

األػّبي فٟ رٛف١ش فشص 

 اٌزذس٠ت ٌٍطالة :

  ِغ اٌششوبد ٚاٌّئعغبد ٌزٛف١ش فشص  شٚرٛوالد رؼبْٚاٌزٞ ِٓ ِٙبِٗ ػمذ ث اٌخذِخ ثبٌى١ٍخ٠ٛعذ ِشوض

 رذس٠ت ٌٍطالة.

  .رمَٛ اٌى١ٍخ ثزٕظ١ُ ٍِزمٝ اٌزٛظ١ف ع٠ٕٛب ٚرمَٛ ثذػٛح ػذد ِٓ اٌششوبد راد اٌظٍخ ثزخظظبد اٌى١ٍخ 

 أٞ ِزطٍجبد أخشٜ -

 ٌٍجشٔبِظ:

  ٚٚسػ اٌؼًّ ٚاٌّئرّشاد راد اٌظٍخ.رفؼ١ً ِشدٚد اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ 

  رؼذ٠ً الئؾخ زخظض ٠ٚزُ ا٢ْ ٍغ١ش ِٛاوجخ ٌٍزطٛس اٌؼٍّٟ ٌلذ٠ّخ ٚ ثؼغ ِغ١ّبد اٌّمشساد

 س٠ٛط رؼذ٠ً عضئٟ.ٛاٌجىبٌ
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 إداسح اندىدح وانتطىيش :  -11

 ٔظبَ اٌّزبثؼخ ٌغٛأت اٌمظٛس:  -

 غ١ش فؼبي )ٌّبرا؟(  □ اٌٝ ؽذ ِب    □  فؼبي                

ثٕبء ػٍٝ رمبس٠ش اٌغٛدح ٌٍفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ رُ رؾذ٠ذ عٛأت اٌمظٛس ٚ ارخبر اإلعشاءاد 

 اٌزظؾ١ؾ١خ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ :

 انُقص فً أعضبء هيئخ انتذسيش/انهيئخ انًعبوَخ 

١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِغ ِشاػبح اٌزخظظ١خ رُ أزذاة أ ػؼبء ١٘ئخ رذس٠ظ ٌّٛاعٙخ إٌمض فٝ أػؼبء 

 ٚ اٌىفبءح.

 

اعشاءاد رطج١ك ٌٛائؼ ٚلٛا١ٔٓ اٌى١ٍدخ  -

 ٚاٌغبِؼخ:

 غ١ش ِٕبعجخ )ٌّبرا؟(□ اٌٝ ؽذ ِب    □  ِٕبعجخ           

ثٕبء ػٍٝ رمبس٠ش اٌغٛدح ٌٍفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ رُ ارخبر اعشاءاد ٌزطج١ك ٌٛائؼ ٚ لٛا١ٔٓ اٌى١ٍخ ٚ 

 اٌغبِؼخ :

 خ ِزبثؼخ ٌشإعبء األلغبَ ٌزغغ١ً ؽؼٛس ٚ غ١بة اٌطالة فٝ اٌّمشساد اٌذساع١خ ٚعٛد آ١ٌ

 اٌّخزٍفخ.

  )ْٛبػذاد ٚصبئك اٌغٛدح فٝ ٍِفبد ثاٌضاَ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ )اٌّؼ١ْٕٛ/اٌّؼبسْٚ/إٌّزذث

 اٌّمشساد ٚ رؾش٠ش اعزّبساد اٌزم٠ُٛ اٌزارٝ اٌذاٌٗ ػٍٝ عٛدح األداء.

 اٌّؼبٚٔخ ثغذاٚي اٌغبػبد  خ اٌزضاَ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ/ا١ٌٙئخرى١ٍف سإعبء األلغبَ ثّشاعؼ

 اٌّىزج١خ اٌّؼٍٕخ ٌٍطالة.
 

ِذٜ فبػ١ٍخ ٔظــبَ اٌّشاعؼدخ اٌذاخ١ٍدخ  -

 فٟ رط٠ٛش اٌجشٔبِظ:

  ٌَٛغبْ داخ١ٍخ ِٓ ٚؽذح ػّبْ اٌغٛدح ثّشبسوخ ِٕغمٝ اٌغٛدح ثبأللغبَ اٌؼ١ٍّخ ثؼًّ رم

شساد اٌذساع١خ ٚ ِشاعؼخ رمبس٠ش اٌّمشساد فٝ ٔٙب٠خ ِشاعؼخ دٚس٠خ ٌزمبس٠ش ٚ ٍِفبد اٌّم

 وً فظً دساعٝ ٚ رمبس٠ش اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٝ ٔٙب٠خ اٌؼبَ األوبد٠ّٝ.

  ٟ٠زُ ِٕبلشخ أٚعٙٗ اٌمظٛس اٌٛاسدح فٝ رمبس٠ش اٌّمشساد اٌذساع١خ ٚ رمبس٠ش اٌجشٔبِظ اٌذساع

ٌخطؾ اٌّغزمج١ٍخ ٌزؾذ٠ش ثٙذف ػًّ اإلعشاءاد اٌزظؾ١ؾ١خ إلصاٌخ أعجبة اٌمظٛس ٚ ٚػغ ا

 ٌىٝ رزٛافك ِغ أؽذس اٌزطٛساد اٌزىٌٕٛٛع١خ. ٚ اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌجشاِظٚ رط٠ٛش 

 

ِالؽظبد اٌّشاعؼ١ٓ اٌخبسع١١ٓ ف١ّدب  -

٠خددددض ِخشعددددبد اٌجشٔددددبِظ ِٚؼددددب١٠ش 

 اٌم١بط:

  ٌَٛغبْ خبسع١خ ِٓ ِشوض ػّبْ اٌغٛدح ثؼًّ ِشاعؼخ دٚس٠خ ٌزمبس٠ش ٍِٚفبد اٌّمشساد رم

ِذٜ ِطبثمزٙب ٌٍّؼب١٠ش  ٌزم١١ُاع١خ ِٚشاعؼخ رمبس٠ش اٌّمشساد فٝ ٔٙب٠خ وً فظً دساعٝ اٌذس

اٌم١ِٛخ األوبد١ّ٠خ اٌّشعؼ١خ ٠ٚزُ رذ٠ٚٓ ِالؽظبرُٙ فٝ رمبس٠ش ٠زُ سفؼٙب اٌٝ اٌّذ٠ش اٌزٕف١زٜ 

ٌّشوض ػّبْ اٌغٛدح ٚاٌزٜ ٠مَٛ ثذٚسٖ ثبسعبٌٗ اٌٝ ػ١ّذ اٌى١ٍخ إلرخبر اإلعشاءاد 

 ٌالصِخ.اٌزظؾ١ؾ١خ ا

 ٚ:ٟعذد ٘زٖ اٌّالؽظبد ٌٍّشاعغ اٌخبسع 

 رؼذ٠ً ٌجؼغ األ٘ذاف ٚاٌّؼب١٠ش ٚٔٛارظ اٌزؼٍُ ٌززىبًِ ػٍٝ ِذاس اٌجشٔبِظ. -

 .الزشاػ ثؼغ اٌّمشساد اٌزٟ رالئُ عٛق اٌؼًّ  -
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١٘ىددددددً اٌجشٔددددددبِظ )  -

 اٌّمشساد / اٌغبػبد(: 

 سنوات 52     مدة البرنامج -أ 
 5  نظري وتطبيقي  هيكل البرنامج

 ساعة 442 ساعة اجمالي  851ساعة ،عممى  5833 نظري  عدد الساعات  / عدد الوحدات

 ال ٠ّىٓ اػبفخ ِمشس دْٚ اػزّبدٖ ِٓ اٌّغٍظ االػٍٝ ٌٍغبِؼبد ِمشساد عذ٠ذح: -

 اٌزذس٠ت ٚاٌّٙبساد: -

 بْ ٚاعزطالع اإلؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ.ثٕبء ػٍٝ اعزج١ اٌزذس٠ج١خ اٌغ٠ٕٛخ ٠زُ ٚػغ اٌخطخ -

 اٌزذس٠ج١خ. ٌٍخطخ ٠زُ رذس٠ت أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ/ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ؽجمًب -

 . ٠زُ ػًّ دٚساد رذس٠ج١خ ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ/ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ 

 ١خ اٌزبثؼخ ٌٛؽذح ػّبْ اٌغٛدح ٠زُ رذس٠ت أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ/ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ػٓ ؽش٠ك ٌغٕخ اٌزذس٠ت ٚاٌزٛػ

 ثبٌى١ٍخ.

 

 

 

 

 

ِمزشؽدددددددبد لطدددددددبع  -

األػّدددددددددبي ٌزطددددددددد٠ٛش 

 اٌجشٔبِظ:

 

 تحتاج نقاط
 تحسين إلي

 مقترحات
مؤشرات  األنشطة تنفيذ آليات التحسين

 المتابعة
عن  المسئول الزمنية الفترة

 الى من التنفيذ
   تجخيييييييييي

الورقييييييييييييية 
االمةجييييييييا
نييييية ميييي  
حيييييييييييييييييي  
الديييييييييييي   
والمضيييييم

 ون 

 - انييييييييييييييات بي
الثامعيييييييييييييييييييية 
والكمييييييييييييييييييييييييييية 

 واضجة.
  عييييييييييييييييييييييييييييييييييييدد

صيييييييييييييييي جات 
االخةبييار إذا 
كيييييييان أكتييييييير 
 م  ص جة.

 -  تجدييييييييييييييييييد
درجييييييية  ييييييي  

 سؤال.
 -  الةنوع في

األسيييييامة ميييييا 
بييي  المقالييية 
والموضيييييييييوع

 ية.

   تديييي ي  لثنيييية ميييي
أعضييييييييييييييا   يايييييييييييييية 
الةيييييييدر س ل جييييييي  

األوراق 
 االمةجانية.

   تخييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييثي
المالحظييييات عمييييى 
األوراق االمةجانييييية 
الغيييييييييييييير مطابقييييييييييييية 

أعضييييييا   ومناقديييييية
  ياة الةدر س. 

  تقيييديم نمييياذج أوليييية
ألوراق امةجانييييييييييييييية 
لييييييبعر المقييييييررات 
لمةأكد م  سيالمةاا 
وفقيييييييييييييييا لمعيييييييييييييييايير 

 الورقة.

  ورقييييييييييييية
امةجيييييان
يييييييييييييييييييييييية 
مخييييييييييةو 
فيييييييييييييييييييية 
الديييييييرو 

ط 
الييييييييالزم 
 توافر ا

 

فبراييييييييير 
4182 

ابر ييييييييييييييييي  
4182 

رؤسييييييييييييييييييييييييييييييييييا  
 األقخام

أعضييييا   يايييية 
 الةدر س
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  اسييييةحدام
أعضييييييييا  
 ياييييييييييييييييييية 
الةييييدر س 
ألجاييييييييييزة 
ووسيييييييا   

ولييوجيتكن
 ا الةعميم

 -  تيييييييييييييييدر ب
أعضيييييييييييييييييييييييا  
 يايييييييييييييييييييييييييييييييييية 
الةيييييييييييييييييييدر س 
عمييييييييييييييييييييييييييييييييييى 
اسيييييييييييييييييييةحدام 
أجايييييييييييييييييييييييييييييزة 

 العرض.
 -  تيييييييييييييييدر ب

أعضيييييييييييييييييييييييا  
 يايييييييييييييييييييييييييييييييييية 
الةيييييييييييييييييييدر س 
عمييييى انةيييياج 
الوسييييييييييييييييييييا   

 الةعميمية.

   اشييييييييييراك اعضيييييييييييا
 ياييية الةيييدر س فيييي 
دورات حاسييييييييييييييييييييييب 

 آلي.
   عقيييييييد ور  عميييييييي

إلنةيييييييييييياج وسييييييييييييا   
 تعميمية.

 تيييييييييييو ي
ف 

عضييييييو 
 ياييييييييييييية 
لوسييا   
تكنوليييييييو 
جييييييييييييييييييا 
الةعمييييييم 
 ب اعمية

 

 سيبةمبر
4182 

مييييييييييييييييييييايو 
4183 

   رؤسييييييييييييا
 األقخام

   أعضيييييييييا
 ياييييييييييييييييييييية 
 الةدر س

 

 فنيييات 
 صيياةة
 نييوات 
 الييةعمم

المخيييييةاد
 .فة

 -  تيييييييييييييييدر ب
أعضيييييييييييييييييييييييا  
 يايييييييييييييييييييييييييييييييييية 
الةيييييييييييييييييييدر س 
فنييييييييييييييييييييييييييييييات 
صيييييييييييييييييييييياةة 
نييييييييييييييييييييييييييييييييوات  

 الةعمم.

   عقيييييييد ور  عميييييييي
لكيفييييييييييية صييييييييييياةة 

 نوات  الةعمم.
  االسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييةعانة

بالمعيييييايير القوميييييية 
القياسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 األكاديمية.

 تيييييييييييو ي
ف 

عضييييييو 
 ياييييييييييييية 
لوسييا   
تكنوليييييييو 
جييييييييييييييييييا 
الةعمييييييم 
 ب اعمية

 

سيبةمبر 
4182 

مييييييييييييييييييييايو 
4183 

   رؤسييييييييييييا
 األقخام

   أعضيييييييييا
 ياييييييييييييييييييييية 
 الةدر س

 

   ت عيييييييييييييييي
إدارة 

األزمييييات 
 والكوارث

 -   وضييييييييييييييييي
ال جييييييييييييييييييييييييييييية 
داخمييييييييييييييييييييييييييية 

إلدارة 
 األزمات

 خطة وتن يذ إعداد 
فر ييييي   لةييييدر ب
 عميييي الوحيييدة
 مواجاية أسياليب

 األزمات.
 لةدر ب خطة تن يذ 
  لةقيييم آليية وضي 

 خطية 
 معمنية
 إلدارة

األزميييييييا
 ت

والكييييوار 
 ث

ينييييييييييياير 
4183 

أةخيطس 
4183 

  وحيييييييييييييييييييدة
 الثودة.
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 أ.د أؽّذ ِظطفٝ وبًِ ػظشانًضئىل عٍ انجشَبيح :      

  /    /    انتبسيخ :                            انتىقيع :                          

 

 

 

 إدارة األزمات أدا 
 .والكوارث

 ز ييادة 
 الك ا ة

 فيييي
 إدارة

األزميييييييا
 ت

  والكييييوار
 ث

   رفييييييييييييييييييييييي
ك ييييييييييييييييا ة 
الثاييييييييياز 
اإلداري 
 بالكمية

  تييييوفير عييييدد
كيييييييياف ميييييييي  
األجاييييييييييييييييييييييزة 
واالم انيييييييات 

 المادية.
   تطبييييييييييييييييييييييييييي

اسييييييييييييييييةبانات 
الرضيييييييييييييييييييييييييييا 

 الو ي ي

 المخيةمر الةقيييم 
دات القيييييا ألدا 

 .والعاممي  اإلدار ة
 اإلم انييات تيوفير 

 والةثايييييييزات
 لةوفير والوسا  

 عميي   ييروف 
 لإلدار ي  مال مة

 اإلجيرا ات اتحياذ 
 مخييةوي  لز ييادة
 الو ي ي الرضا

 ز يادة 
 ك يا ة
اإلدار 
 .يي 

  رضا 
اإلدار 
 يييي 
 عيي 
 بيايية

 العم 

أكةييييو ر 
4182 

أةخيطس 
4183 

  عميييييييييييييييييييد
 الكمية

   أمييييييييييييييييييييي
 الكمية

  ميييييييييييييييييييدير
وحيييييييييييييييييييدة 

 الثودة
 

 

 

 اٌّغئٛي ػٓ اٌزٕف١ز : -
 .أعزبرح اٌّمشساد 

  اٌمغُسئ١ظ. 

 رٛل١ذ اٌزٕف١ز : -
 2017/ 2016اٌؼبَ األوبد٠ّٟ 
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 (15ًَىرج سقى )

 تقشيش عٍ ثشَبيح دساصي

 2012/2012نهعبو األكبديًي     

 انًُىفيخخبيعخ 

 انتشثيخ انُىعيخ كهيخ :

 تكُىنىخيب انتعهيى قضى : 

 يعهىيبد أصبصيخ   -أ 

 رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُثىبٌٛس٠ٛط  اعُ اٌجشٔبِظ :  -1

 رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ اٌزخظض : -2

 دساع١خ صّبْ فظٛيعٕٛاد دساع١خ ِٛصػخ ػٍٝ  أسثغ  ػذد اٌغٕٛاد اٌذساع١خ : -3

ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح / ػذد  -4

 اٌّمشساد:
 ساعة 492،  إجمالى ( عممي851( نظري + )831)

 يةم اخةيار أسةاذ المادة ومعه األساتذة المخاعدون والمدرسون بالقخم أعظ رشى١ً ٌغبْ اٌّّزؾ١ٕٓ: -5

 غ١ش ِزبػ□ ِزبػ           ٔظبَ اٌّّزؾ١ٕٓ اٌخبسع١١ٓ  : -6

 يعهىيبد يتخصصخ   -ة 

إحصبئيبد : -2  

 طالب وطالبة 18 ػذد اٌطالة اٌٍّزؾم١ٓ ثبٌجشٔبِظ: -
 % 100=  2016/2017ٔغجخ اٌطالة إٌبعؾ١ٓ  ثبٌفشلخ اٌشاثؼخ فٝ اٌؼبَ األوبد٠ّٝ  ِؼذي إٌغبػ فٟ اٌجشٔبِظ )%(: -
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ارغبٖ االٌزؾبق ثبٌجشٔبِظ )ِٕغٛثخ  -

اٌٝ األػذاد اٌٍّزؾمخ ثبٌجشٔبِظ 

 عٕٛاد(: 3خالي آخش 

 ِزٕبلض□        صبثذ□  ِزضا٠ذ          

 ٔزبئظ االِزؾبْ إٌٙبئٟ : -
      عذد        %                    عذد                     

            %100    71   أرُ اٌجشٔبِظ                   71      

 ذ٠شاد إٌغبػ ) % ( :رٛص٠غ رم  -
 % جيد جدا 59% امةياز              9

 مقبول% 81% جيد                  81

 : انًعبييش األكبديًيخ -2

انًعااااااااااااابييش األكبديًياااااااااااااخ  2/1

 : انًشخعيخ

  ُش ثبٌى١ٍخ ثبعزخذاَ اٌّؼب١٠رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ بِظ ٔاػذاد ِٛاطفبد ثشر

 .(ARS) اٌّئعغ١خ األوبد١ّ٠خ
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 انًضتهذفبد انتعهيًيخ نًقشساد انذساصيخا

 يهبساد عبيخ يهبساد يهُيخ يهبساد رهُيخ يعشفخ و فهى إصى انًقشس

 ِمذِخ اٌؾبعجبد
                      5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2

  29/أ/2  27/أ/2
              6/د/2  4/د/2  2/د/2 1/د/2                          14/ج/2         5/ج/2    1/ج/2                      14/ة/2         5/ة/2    1/ة/2

              6/د/2     1/د/2                                      2/ج/2                              7/ة/2     2/ة/2 1/ة/2              17/أ/2            5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2 1ِمذِخ اٌجشِغخ 

 اعبع١بد أزبط اٌشعِٛبد اٌزؼ١ّ١ٍخ
       18/أ/2       11/أ/2    7/أ/2     3/أ/2  

      25/أ/2
             7/د/2    3/د/2  1/د/2                                8/ج/2     3/ج/2  1/ج/2                            8/ة/2     3/ة/2  1/ة/2

 اٌّزبؽف ٚاٌّؼبسع 
 15/أ/2    11/أ/2       4/أ/2  3/أ/2  

       24/أ/2      18/أ/2  16/أ/2
             7/د/2    3/د/2  1/د/2                                    4/ج/2 3/ج/2                      16/ة/2        8/ة/2    4/ة/2   1/ة/2

 س٠بػ١بد اٌؾبعجبد
                     8/أ/2   5/أ/2     1/أ/2

  29/أ/2
                4/د/2   1/د/2                                   5/ج/2    1/ج/2                               5/ة/2    1/ة/2

 األراػخ ٚاٌزغغ١الد اٌظٛر١خ
  15/أ/2 14/أ/2        6/أ/2      1/أ/2

   28/أ/2   25/أ/2 24/أ/2       17/أ/2
   17/د/2            5/د/2    1/د/2                                  6/ج/2     1/ج/2                  18/ة/2            6/ة/2     1/ة/2

              6/د/2     1/د/2                                      2/ج/2                              7/ة/2     2/ة/2 1/ة/2              17/أ/2            5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2 2ِمذِخ اٌجشِغخ 

 اعبع١بد اٌزظ٠ٛش اٌؼٛئٟ
    11/أ/2    7/أ/2   4/أ/2  3/أ/2  1/أ/2

   25/أ/2       18/أ/2  16/أ/2 15/أ/2

   28/أ/2

      16/ة/2    12/ة/2    8/ة/2     3/ة/2  1/ة/2

              22/ة/2
       16/ج/2        8/ج/2       1/ج/2

           29/ج/2      23/ج/2
           7/د/2    3/د/2  1/د/2

  18/د/2

 ِذخً اٌٟ ره اٌزؼ١ٍُ 
 6/أ/2 5/أ/2 4/أ/2  3/أ/2 2/أ/2 1/أ/2
 15/أ/2    11/أ/2 11/أ/2 9/أ/2  7/أ/2

      25/أ/2  23/أ/2     18/أ/2 17/أ/2 16/أ/2

    11/ة/2  8/ة/2  6/ة/2  4/ة/2 3/ة/2  1/ة/2

              22/ة/2    18/ة/2  16/ة/2  14/ة/2
  8/ج/2    4/ج/2 3/ج/2  1/ج/2

                        16/ج/2  14/ج/2    11/ج/2
       7/د/2 6/د/2   3/د/2 2/د/2 1/د/2

      14/د/2

 األؽظبء اٌزطج١مٟ ثبٌؾبعت
  22/أ/2              8/أ/2        1/أ/2

       24/أ/2
                           9/ة/2        1/ة/2

                              5/ج/2    1/ج/2

     35/ج/2
                4/د/2   1/د/2

 اٌّظغشاد اٌف١ٍّ١خ
              11/أ/2      4/أ/2    1/أ/2

       24/أ/2
        12/د/2    8/د/2       1/د/2                             11/ج/2 11/ج/2         1/ج/2                         11/ة/2 11/ة/2         1/ة/2

                         11/ة/2          1/ة/2             18/أ/2        11/أ/2 9/أ/2         1/أ/2 اٌفٙشعخ اٌٛطم١خ
  15/ج/2    11/ج/2          1/ج/2

                       17/ج/2
        12/د/2    8/د/2       1/د/2



 

 

 

 

4  
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 اٌطجبػخ ٚإٌغخ ٚاٌزغ١ٍذ
         15/أ/2    11/أ/2    7/أ/2     3/أ/2  1/أ/2

       24/أ/2
           9/د/2        1/د/2                     19/ج/2       12/ج/2           1/ج/2                        12/ة/2         3/ة/2  1/ة/2

 ِجبدة اٌزشث١خ
  19/أ/2      13/أ/2 12/أ/2            

          21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2                               

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
   17/د/2 16/د/2               

   17/د/2      11/د/2              36/ج/2                                    35/ة/2                                               18/أ/2  16/أ/2          6/أ/2       ٌٍغخ اٌؼشث١خلشاءاد ثب

 19/د/2   16/د/2                39/ج/2                                         33/ة/2                                 31/أ/2                               دساعبد ث١ئ١خ

  34/ة/2                                                  14/أ/2        6/أ/2     2/أ/2  لشاءاد ثبٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ
 34/ج/2                                 

     35/ج/2
     15/د/2              

                21/ة/2                        26/أ/2       19/أ/2                    ِجبدة ػٍُ إٌفظ
             21/ج/2                   

       33/ج/2
          11/د/2         

 اٌؾبعت ا٢ٌٟ ) ٔٛافز (
                      5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2

  29/أ/2  27/أ/2
              6/د/2  4/د/2  2/د/2 1/د/2                          14/ج/2         5/ج/2    1/ج/2                      14/ة/2         5/ة/2    1/ة/2

 أزبط اٌظٛس اٌؼٛئ١خ 
    11/أ/2    7/أ/2   4/أ/2  3/أ/2  1/أ/2

   25/أ/2       18/أ/2  16/أ/2 15/أ/2

   28/أ/2

      16/ة/2    12/ة/2    8/ة/2     3/ة/2  1/ة/2

              22/ة/2
       16/ج/2        8/ج/2       1/ج/2

           29/ج/2      23/ج/2
           7/د/2    3/د/2  1/د/2

  18/د/2

 (1أزبط اٌشعِٛبد اٌزؼ١ّ١ٍخ )
       18/أ/2       11/أ/2    7/أ/2     3/أ/2  

      25/أ/2
             7/د/2    3/د/2  1/د/2                                8/ج/2     3/ج/2  1/ج/2                            8/ة/2     3/ة/2  1/ة/2

                         11/ة/2          1/ة/2             18/أ/2        11/أ/2 9/أ/2         1/أ/2 اٌّشاعغ اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ
  15/ج/2    11/ج/2          1/ج/2

                       17/ج/2
        12/د/2    8/د/2       1/د/2

 أعٙضح ػشع
             15/أ/2     11/أ/2          1/أ/2

   28/أ/2
                  2/د/2 1/د/2                        16/ج/2  14/ج/2             1/ج/2                    16/ة/2               1/ة/2

                         11/ة/2          1/ة/2             18/أ/2        11/أ/2 9/أ/2         1/أ/2 ِىزجبد شبٍِخ
  15/ج/2    11/ج/2          1/ج/2

                       17/ج/2
        12/د/2    8/د/2       1/د/2

              6/د/2     1/د/2                                      2/ج/2                              7/ة/x     2 1/ة/2              17/أ/2            5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2 ؽبعت آٌٟ ) ث١ضن ِزمذَ (

 ِمذِخ اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح
 16/أ/2          6/أ/2    3/أ/2  1/أ/2

      25/أ/2        17/أ/2
  16/ة/2        8/ة/2  6/ة/2   3/ة/2  1/ة/2

                  18/ة/2
    18/ج/2               3/ج/2  1/ج/2

                  22/ج/2
                  2/د/2 1/د/2
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 (2أزبط اٌشعِٛبد اٌزؼ١ّ١ٍخ )
       18/أ/2       11/أ/2    7/أ/2     3/أ/2  

      25/أ/2
             7/د/2    3/د/2  1/د/2                                8/ج/2     3/ج/2  1/ج/2                            8/ة/2     3/ة/2  1/ة/2

                         11/ة/2          1/ة/2             18/أ/2        11/أ/2 9/أ/2         1/أ/2 ٔظُ اٌزظ١ٕف
  15/ج/2    11/ج/2          1/ج/2

                       17/ج/2
        12/د/2    8/د/2       1/د/2

 رظ١ُّ اٌىزبة اٌّذسعٟ
   11/أ/2  9/أ/2  7/أ/2     3/أ/2  1/أ/2

      25/أ/2       18/أ/2  16/أ/2  14/أ/2
 18/ة/2  16/ة/2        8/ة/2     3/ة/2  1/ة/2

                 19/ة/2
 18/ج/2               3/ج/2  1/ج/2

                  22/ج/2   19/ج/2
                 3/د/2  1/د/2

 اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ 
    7/أ/2 6/أ/2  4/أ/2  3/أ/2 2/أ/2 1/أ/2

       17/أ/2 16/أ/2 15/أ/2    11/أ/2

      25أ//2 24/أ/2

  16/ة/2        8/ة/2  6/ة/2   3/ة/2  1/ة/2

                  18/ة/2
      8/ج/2    4/ج/2 3/ج/2  1/ج/2

                          14/ج/2
                  2/د/2 1/د/2

 ِجبدة رذس٠ظ
 19/أ/2 18/أ/2     13/أ/2             

           21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2                               

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
   17/د/2 16/د/2               

                21/ة/2                             21/أ/2 21/أ/2 19/أ/2                    ػٍُ ٔفظ إٌّٛ
             21ج//2                   

       33/ج/2
          11/د/2         

  34/ة/2                                                  14/أ/2        6/أ/2     2/أ/2  لشاءاد ثبٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ
 34/ج/2                                 

     35/ج/2
     15/د/2              

   17/د/2      11/د/2              36/ج/2                                    35/ة/2                                               18/أ/2  16/أ/2          6/أ/2       ٍغخ اٌؼشث١خلشاءاد ثبٌ

 اٌزشث١خ ِٚشىالد اٌّغزّغ
  19/أ/2      13/أ/2 12/أ/2            

          21/أ/2
 19/د/2   16/د/2                39/ج/2                                         33/ة/2                                

 ِٕظِٛخ اٌؾبعت 
                      5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2

  29/أ/2  27/أ/2
              6/د/2  4/د/2  2/د/2 1/د/2                          14/ج/2         5/ج/2    1/ج/2                      14/ة/2         5/ة/2    1/ة/2

            8/د/2    4/د/2   1/د/2                   21/ج/2              7/ج/2           31/ة/2          21/ة/2            9/ة/2                 22/أ/2              8/أ/2   5/أ/2    2/أ/2  رؾ١ًٍ ٚرظ١ُّ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد

اعبع١بد أزبط ثشاِظ اٌف١ذ٠ٛ 

 ( 1ٚاٌز١ٍفض٠ْٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ)
       16/أ/2  14/أ/2       7/أ/2       

        23/أ/2
      14/د/2       7/د/2                       23/ج/2               8/ج/2                     22/ة/2              8/ة/2       

                      9/أ/2        2/أ/2 1/أ/2 رطج١مبد اٌؾبعت فٟ اٌّىزجبد
 23/ة/2        15/ة/2    11/ة/2          1/ة/2

            24/ة/2
    11/ج/2         2/ج/2 1/ج/2

                24/ج/2       17/ج/2  15/ج/2
   8//د2  6/د/2    2/د/2 1/د/2

        12/د/2 11/د/2
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 اخز١بس اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاعزخذاِٙب
    7/أ/2 6/أ/2  4/أ/2  3/أ/2 2/أ/2 1/أ/2

       17/أ/2 16/أ/2 15/أ/2    11/أ/2

      25/أ/2 24/أ/2

  16/ة/2        8/ة/2  6/ة/2   3/ة/2  1/ة/2

                  18/ة/2
      8/ج/2    4/ج/2 3/ج/2  1/ج/2

                          14/ج/2
                  2/د/2 1/د/2

                         11/ة/2          1/ة/2             18/أ/2        11/أ/2 9/أ/2         1/أ/2 اٌزؾ١ًٍ اٌّٛػٛػٟ ٌّظبدس اٌّؼشفخ
  15/ج/2    11/ج/2          1/ج/2

                24/ج/2       17/ج/2
        12/د/2    8/د/2       1/د/2

 ػٍُ ٔفظ اعزّبػٟ
 21/أ/2 19/أ/2            7/أ/2       

          21/أ/2
     31/ة/2           21/ة/2           9/ة/2        

             21/ج/2                   

       33/ج/2
          11/د/2         

 ػ١خ ؽشق رذس٠ظ ٔٛ
 19/أ/2 18/أ/2     13/أ/2             

           21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2                               

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
   17/د/2 16/د/2               

 األطٛي االعزّبػ١خ ٌٍزشث١خ
  19/أ/2      13//أ2 12/أ/2            

          21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2                               

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
   17/د/2 16/د/2               

اعظ اخز١بس ٚثٕبء ِغّٛػبد 

 رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ 
   11/أ/2  9/أ/2  7/أ/2     3/أ/2  1/أ/2

      25/أ/2       18/أ/2  16/أ/2  14/أ/2
 18/ة/2  16/ة/2        8/ة/2     3/ة/2  1/ة/2

                 19/ة/2
 18/ج/2               3/ج/2  1/ج/2

                  22/ج/2   19/ج/2
                 3/د/2  1/د/2

              6/د/2     1/د/2                                      2/ج/2                              7/ة/2     2/ة/2 1/ة/2              17/أ/2            5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2 ٌغبد اٌؾبعت ا٢ٌٟ 

 ِغزؾذصبد رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ  
    24/أ/2                       2/أ/2 1/أ/2

  29/أ/2 28/أ/2
    25/ة/2                       2/ة/2 1/ة/2

      31/ة/2 29/ة/2
  28/ج/2  26/ج/2                         

          31/ج/2
  18/د/2                 1/د/2

              6/د/2              31/ج/2    27/ج/2                                    26/ة/2                         1/ة/2    27/أ/2                           1/أ/2 رم١ٕبد شجىبد اٌؾبعجبد

 أزبط اٌٍٛؽبد اٌزؼ١ّ١ٍخ
       18/أ/2       11/أ/2    7/أ/2     3/أ/2  

      25/أ/2
             7/د/2    3/د/2  1د//2                                8/ج/2     3/ج/2  1/ج/2                            8/ة/2     3/ة/2  1/ة/2

 ِشاوض ِٚظبدس اٌزؼٍُ 
         16/أ/2  14/أ/2          4/أ/2  3/أ/2  

   28/أ/2   25/أ/2
           18/ة/2 17/ة/2             4/ة/2 3/ة/2  1/ة/2

       29/ة/2
    8/ج/2    4/ج/2 3/ج/2  1/ج/2

                          14/ج/2  12/ج/2
           9/د/2      3/د/2 2/د/2 1/د/2

 اٌزشث١خ ا١ٌّذا١ٔخ  
                  5/أ/2   3/أ/2 2/أ/2 1/أ/2

    27/أ/2    23/أ/2
   25/ة/2 24/ة/2                    4/ة/2   1/ة/2

    32/ة/2    28/ة/2

  8/ج/2    4/ج/2 3/ج/2 2/ج/2 1/ج/2

 x 16/ج/2  14/ج/2  12/ج/2  11/ج/2
             27/ج/2    23/ج/2     18/ج/2

      4/د/2 3/د/2 2/د/2 1/د/2

    16/د/2 15/د/2   12/د/2  11/د/2

 ربس٠خ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 
  19/أ/2      13/أ/2 12/أ/2            

          21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2                               

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
   17/د/2 16/د/2               
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            19/أ/2       12/أ/2    8/أ/2 7/أ/2        ػٍُ ٔفظ رؼ١ٍّٟ
           21/ة/2       13/ة/2    9/ة/2        

     31/ة/2
      21/ج/2       13/ج/2    9/ج/2        

       33/ج/2       26/ج/2
          11/د/2         

 (1رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ)
    21/أ/2                   2/أ/2 1/أ/2

  29/أ/2 28/أ/2    24/أ/2
   25/ة/2                     4/ة/2  2/ة/2 1/ة/2

      31/ة/2 29/ة/2 28/ة/2
      22/ج/2                     1/ج/2

          31/ج/2 29//ج2 28/ج/2
            6/د/2    2/د/2 1/د/2

  18/د/2

 ط١بٔخ اٌؾبعت ا٢ٌٟ
                      5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2

  29/أ/2  27/أ/2
              6/د/2  4/د/2  2/د/2 1/د/2                          14/ج/2         5/ج/2    1/ج/2                      14/ة/2         5/ة/2    1/ة/2

 ( 1اٌجشِغخ ثبعزخذاَ اٌجشاِظ اٌغب٘ضح )
   14/أ/2         5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2

              17/أ/2
                       7/ة/2  5/ة/2   2/ة/2 1/ة/2

      31/ة/2
                                 7/ج/2  5/ج/2   2/ج/2 1/ج/2

            6/د/2  4/د/2   1/د/2

  18/د/2

 رظ١ُّ اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ
    7/أ/2 6/أ/2  4/أ/2  3/أ/2 2/أ/2 1/أ/2

       17/أ/2 16/أ/2 15/أ/2    11/أ/2

      25/أ/2 24/أ/2

  16/ة/2        8/ة/2  6/ة/2   3/ة/2  1/ة/2

                  18/ة/2
      8/ج/2    4/ج/2 3/ج/2  1/ج/2

                          14/ج/2
                  2/د/2 1/د/2

أزبط ثشاِظ اٌف١ذ٠ٛ ٚاٌز١ٍفض٠ْٛ  

 (2اٌزؼ١ّ١ٍخ)
       16/أ/2  14/أ/2       7/أ/2       

        23/أ/2
      14/د/2       7/د/2                       23/ج/2               8/ج/2                     22/ة/2              8/ة/2       

 ؽشق رذس٠ظ ٔٛػ١خ 
 19/أ/2 18/أ/2     13/أ/2             

           21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2                               

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
   17/د/2 16/د/2        8/د/2       

            19/أ/2       12/أ/2    8/أ/2 7/أ/2        ٔفظ رؼ١ٍّٟ )فشٚق فشد٠خ(ػٍُ 
           21/ة/2       13/ة/2    9/ة/2        

     31/ة/2
             21/ج/2       13/ج/2    9/ج/2        

       33/ج/2
          11/د/2         

 رشث١خ ِمبسٔخ 
  19/أ/2      13/أ/2 12/أ/2            

          21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2      26/ج/2                         

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
   17/د/2 16/د/2               

 (2رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ)
    21/أ/2                   2/أ/2 1/أ/2

  29/أ/2 28/أ/2    24/أ/2
   25/ة/2                     4/ة/2  2/ة/2 1/ة/2

      31/ة/2 29/ة/2 28/ة/2
      22/ج/2                     1/ج/2

          31/ج/2 29/ج/2 28/ج/2
            6/د/2    2/د/2 1/د/2

  18/د/2

 (2اٌجشِغخ ثبعزخذاَ اٌجشاِظ اٌغب٘ضح )
   14/أ/2         5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2

              17/أ/2
                       7/ة/2  5/ة/2   2/ة/2 1/ة/2

      31/ة/2
                                 7/ج/2  5/ج/2   2/ج/2 1/ج/2

            6/د/2  4/د/2   1/د/2

  18/د/2

 ط١بٔخ أعٙضح اٌؼشع 
             15/أ/2     11/أ/2          1/أ/2

   28/أ/2
                  2/د/2 1/د/2                        16/ج/2  14/ج/2             1/ج/2                    16/ة/2               1/ة/2

 رىٌٕٛٛع١ب اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح
 16/أ/2          6/أ/2    3/أ/2  1/أ/2

      25/أ/2        17/أ/2
  16/ة/2        8/ة/2  6/ة/2   3/ة/2  1/ة/2

                  18/ة/2
    18/ج/2               3/ج/2  1/ج/2

              26/ج/2    22/ج/2
                  2/د/2 1/د/2
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 اٌزوبء االططٕبػٟ ٚإٌظُ اٌخج١شح
 27/أ/2                          2/أ/2 1/أ/2

  29/أ/2 28/أ/2
 29/ة/2                           2/ة/2 1/ة/2

      31/ة/2
    27/ج/2                          1/ج/2

         31/ج/2
            6/د/2    2/د/2 1/د/2

  18/د/2

 اٌزشث١خ ا١ٌّذا١ٔخ
                  5/أ/2   3/أ/2 2/أ/2 1/أ/2

    27/أ/2    23/أ/2
   25/ة/2 24/ة/2                    4/ة/2   1/ة/2

    32/ة/2    28/ة/2

  8/ج/2    4/ج/2 3/ج/2 2/ج/2 1/ج/2

 16/ج/2  14/ج/2  12/ج/2  11/ج/2

    23/ج/2     18/ج/2 17/ج/2

             27/ج/2

      4/د/2 3/د/2 2/د/2 1/د/2

    16/د/2 15/د/2   12/د/2  11/د/2

 اٌّششٚع 
  14/أ/2     9/أ/2  7/أ/2      2/أ/2 1/أ/2

       24/أ/2    21/أ/2   17/أ/2 16/أ/2
                                   

    11/ج/2  8/ج/2     3/ج/2  1/ج/2

      21/ج/2    17/ج/2   14/ج/2

             27/ج/2

  7/د/2   4/د/2 3/د/2  1/د/2

      14/د/2 13/د/2    9/د/2

 األطٛي اٌفٍغف١خ ٌٍزشث١خ
  19/أ/2      13/أ/2 12/أ/2            

          21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2                               

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
   17/د/2 16/د/2               

 طؾخ ٔفغ١خ ٚرٛع١خ ٚاسشبد ٔفغٟ 
 21/أ/2 19//أ2            7/أ/2       

          21/أ/2
     31/ة/2           21/ة/2           9/ة/2        

             21/ج/2                   

       33/ج/2
    16/د/2      11/د/2         

 إٌّب٘ظ
  19/أ/2 18/أ/2     13/أ/2             

 31/أ/2         21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2                               

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
  17/د/2 16/د/2               

 19/د/2
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ؽشق دػُ اٌطالة  )رٜٚ  -

اٌمدددددددددددددذساد اٌّؾدددددددددددددذٚدح 

 :ٚاٌّز١ّض٠ٓ(

 :فً تتًثم انطالة وتحفيز نذعى واآلنيبد انىصبئم يٍ يدًىعخ وضع تى -1

  ُاألٚائً ِٓ وً فشلخ دساع١خ ثبٌى١ٍخزىش٠ُ اٌطالة ع٠ٕٛب ٚ رٌه ٠ٌَٛ اٌزفٛق ٚاٌٛفبء ٠زُ رٕظ١  ٚ

 .ِىبفآد اٌزفٛق ِٕؼ وال ُِٕٙ

 :فً تتًثم انًجذعيٍ انطالة وتحفيز نذعى واآلنيبد انىصبئم يٍ يدًىعخ وضع تى -2
 اد ػّٓ اٌّمشس ِٙبساد اٌزظ١ُّ ِٓ خالي اٌّششٚػبد اٌظغ١شح فٝ اٌفشق اٌذساع١خ ر١ّٕخ

 .اٌذساع١خ

 .رشغ١غ اٌطالة ػٍٝ اٌّشبسوخ فٝ إٌّبفغبد اإلل١ّ١ٍخ ٌٍغبِؼبد اٌّظش٠خ 

 .ٌُٙرشغ١غ اٌطالة ِٓ خالي ػًّ ِؼبسع خبطخ ثؤػّب 

 .البِخ ٚسػ ػًّ فٟ اٌّمشساد اٌذساع١خ 

 .البِخ ٔذٚاد ػ١ٍّخ ٚصمبف١خ ٚرٛػ٠ٛخ ٌٍطالة 

 ثشايح سعبيخ انطالة انًتعثشيٍ دساصيب : -3

 غبػبد اٌ ِٓوبد٠ّٝ ٌٍى١ٍخ رفشؽ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚ ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ثؼذد ٠ٛفش إٌظبَ األ

عزؼظٝ اأعجٛػ١ب )اٌغبػبد اٌّىزج١خ( ٚ رٌه ؽزٝ ٠ّىٓ ٌٍطبٌت ؽٍت اٌّؼبٚٔخ ٌٍزغٍت ػٍٝ ِب 

 رؾظ١ٍٗ ِٓ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ.

  ًاٌذساعٝ ِغ ٠زُ ِزبثؼخ رطٛس ؽبٌخ اٌطالة اٌّزؼضش٠ٓ ِٓ خالي اٌّششذ األوبد٠ّٝ خالي اٌفظ

 سفغ رمش٠ش اٌٝ اداسح اٌى١ٍخ ٚ اإلرظبي ثؤ١ٌٚبء األِٛس ٌّغبػذح اٌى١ٍخ فٝ ِزبثؼخ ؽبٌخ اٌطبٌت.

 

ِؼب١٠ش اٌم١بط اٌّشعؼ١خ  -

 ٌٍجشٔبِظ

 اإلخشاءاد انًتجعخ نهتأكذ يٍ تىافق انجشايح انذساصيخ يع انًعبييش األكبديًيخ انًتجُبِ :

 رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ ثشئبعخ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌطالة  ٌٍشئْٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌغٕخ ثبٌى١ٍخ ٠ٛعذ ٚ

 اٌّزجٕبٖ. األوبد١ّ٠خ اٌّؼب١٠ش ِغ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌجشاِظ رٛافك ِذٞ ِزبثؼخ اٌشئ١غ١خ ِٙبِٙب ، ٚ أؽذ

  رُ رشى١ً ٌغبْ ٌٍّشاعؼخ اٌذاخ١ٍخ ِٓ أػؼبء اٌٍغٕخ اٌزٕف١ز٠خ ٌٛؽذح ػّبْ اٌغٛدح ثبٌى١ٍخ

اٌّخشعبد  بِظ األوبد٠ّٟ اٌزخظظٟ ثبٌى١ٍخ ٚاٌزؤوذ ِٓ رٛافكٌّشاعؼخ ِٛاطفبد اٌجشٔ

 .ARSٌٍّؼب١٠ش اٌّشعؼ١خ  (ILOs)  اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّغزٙذفخ
 وإنً خبَت هزِ االخشاءاد يدت أٌ يكىٌ خشيح تكُىنىخيب انتعهيى:

 انًعبسف وانًفبهيى :   -١

ٛع١ب اٌزؼ١ٍُ لذ اوزغت ِب اٌٝ عبٔت اٌّؼبسف ٚاٌّفب١ُ٘ اٌؼبِخ  ، ٠غت أْ ٠ىْٛ خش٠ظ لطبع رىٌٕٛ

:  ٍٟ٠ 

 ٠ٍُ ثفشداد اٌزظ١ُّ اٌزؼ١ٍّٟ ّٚٔبرعٗ  . ١ -١

 ٠ؼجش ػٓ اٌجشِغ١بد اٌزؼ١ّ١ٍخ  ، ٚٔظُ رؤ١ٌفٙب  . ٢ -١

 ٠ؼذد ِظبدس اٌزؼٍُ ثؤّٔبؽٙب اٌّخزٍفخ ٚاداسرٙب . ٣-١

 ٠ششػ ٔظُ اداسح ث١ئبد اٌزؼٍُ اإلٌىزش١ٔٚخ . ٤-١

 ّؼٍِٛبد ، ٚأعب١ٌت ؽفظٙب ٚاعزشعبػٙب .٠ٛػؼ لٛاػذ اٌج١بٔبد ٚٔظُ اٌ ٥-١

 ٠ظف ٔظُ فٙشعخ اٌّىزجبد ِٚشاوض اٌزؼٍُ  . ٦-١

 انًهبساد انزهُيخ  :  -2

اٌٝ عبٔت اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ اٌؼبِخ ٌٍخش٠ظ  ، ٠غت أْ ٠ىْٛ خش٠ظ لطبع رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ لبدسا 

 ػٍٝ أْ  :

َ ّٔبرط اٌزظ١ُّ اٌزؼ١ٍّٟ  .  ١ -2 ّٛ  ٠ُم

 ٛاد ٚاٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ  ،  الخز١بس أفؼٍٙب  .٠ؾًٍ اٌّ ٢ -2

 ٠فغش ث١ئبد اٌزؼٍُ ِٚشىالرٙب  ، ٠ٚؼغ ؽٍٛالً ٌزط٠ٛش٘ب  .  ٣-2

 ٠خطؾ  ِظبدس اٌزؼٍُ ثؤّٔبؽٙب اٌّخزٍفخ ٚاداسرٙب .2-4

 ٠ؾذد لٛاػذ اٌج١بٔبد ٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد ، ٚأعب١ٌت ؽفظٙب ٚاعزشعبػٙب . ٥-2

 اوض اٌزؼٍُ  .٠ظُّ ٔظُ فٙشعخ اٌّىزجبد ِٚش  ٦-2

 انًهبساد انًهُيخ  :  -3

اٌٝ عبٔت اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ اٌؼبِخ ٌٍخش٠ظ  ، ٠غت أْ ٠ىْٛ خش٠ظ لطبع رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ لبدسا 

 ػٍٝ أْ :

 ٠ٕزظ اٌّٛاد ٚاٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ االٌىزش١ٔٚخ . ١ -3

 ٠طجك ّٔبرط اٌزظ١ُّ اٌزؼ١ٍّٟ  . ٢ -3
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 ؼٍُ  .٠شبسن فٟ اداسح ِشاوض ِظبدس اٌز ٣-3

 ٠غزخذَ لٛاػذ اٌج١بٔبد ٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد  . ٤-3

 ٠غزخذَ أدٚاد ٚٔظُ اداسح ث١ئبد اٌزؼٍُ اإلٌىزش١ٔٚخ  . ٥-3

 انًهبساد انعبيخ وانقبثهخ نهُقم : -4

اٌٝ عبٔت اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ اٌؼبِخ ٌٍخش٠ظ  ، ٠غت أْ ٠ىْٛ خش٠ظ لطبع رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ لبدسا 

 ػٍٝ أْ :

 بد اٌؾبعت فٟ رظ١ُّ  ّٔبرط اٌزظ١ُّ اٌزؼ١ٍّٟ  . ٠غزخذَ شجى ١ -2

 ٠ؼًّ ػّٓ فش٠ك ٌزٛط١ف  اٌّٛاد ٚاٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ  ،  ٚاخز١بس أفؼٍٙب  . ٢ -2

 ٠زٛاطً ِغ صِالء اٌزخظض ٌزؾ١ًٍ ث١ئبد اٌزؼٍُ ِٚشىالرٙب  ، ٠ٚؼغ ؽٍٛالً ٌزط٠ٛش٘ب  .  ٣-2

 زؼٍُ ثؤّٔبؽٙب اٌّخزٍفخ ٚاداسرٙب .ثغزخذَ اٌٛعبئً اٌغّؼ١خ ٚاٌجظش٠خ ٌؼشع  ِظبدس ا2-4ٌ

٠غزخذَ رطج١مبد اٌؾبعت فٟ ِغبي اٌزخظض فٟ اعز١ؼبة ٚرؾذ٠ش لٛاػذ اٌج١بٔبد ٚٔظُ  ٥-2

 اٌّؼٍِٛبد ، ٚأعب١ٌت ؽفظٙب ٚاعزشعبػٙب .

 ٠ظٙش لذساد اٌزؼٍُ اٌزارٟ فٟ ٚطف ٔظُ فٙشعخ اٌّىزجبد ِٚشاوض اٌزؼٍُ   ٦-2
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 د١ًٌ اٌجشٔبِظ  -

 غ١ش ِزٛافش□   ِزٛافش    □ 

 اطذاس اٌّطجك ثبٌى١ٍخ؛ ؽ١ش ٠زُ ثبٌٕظبَرٙزُ اٌى١ٍخ ثزٛػ١خ اٌطالة أوبد١ّ٠ب ٚرٌه ٌؼّبْ ِؼشفزُٙ 

 ٌٚٛائؼ اٌذساع١خ إٌّب٘ظ ٠ٚزؼّٓ ِؾز٠ٛبد ،ٌزٛص٠ؼٗ ػٍٝ اٌطٍجخ  وز١ت ١٘ئخ ٌٍطبٌت ػٍٝ د١ًٌ

 ، ٠ٚزُ ِٚزطٍجبد اٌزخشط اٌّمشساد اٌذساع١خ، االِزؾبٔبد ٚاٌذسعبد ثخظٛص اٌغبِؼخ األوبد١ّ٠خ

 ٠غزغذ. ؽغت ِب د١ًٌ اٌطبٌت رؾذ٠ش

ٔظددبَ اٌّشاعؼددخ اٌذٚس٠ددخ   -

 ٌٍجشٔبِظ 

 غ١ش ِزٛافش□  ِزٛافش       

 أوضش ِٓ عٕخ□  عٕٛٞ       

 : وب٢رٝػذح ِغز٠ٛبد  بِظ ٚاٌّمشساد اٌذساع١خ ػٌٍٍٝٔجش اٌّشاعؼخ رزُ

داخ١ٍخ ثّشبسوخ ِٕغمٝ اٌغٛدح ثبأللغبَ  ٚؽذح ػّبْ اٌغٛدح ثبٌى١ٍخ: ٌغبْ ِشاعؼخ دٚس٠خ -1

  اٌؼ١ٍّخ. 

اٌشئْٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ ثشئبعخ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة: ِشاعؼخ  ٌغٕخ -2

 رمبس٠ش اٌجشٔبِظ اٌذساعٟ اٌغٕٛٞ ٚ ِٕبلشخ اإلعشاءاد اٌزظؾ١ؾ١خ إلصاٌخ أعجبة اٌمظٛس فٝ
  خ اٌّخزٍفخ.أعب١ٌت اٌزؼٍُ ٚ رط٠ٛش اٌّمشساد اٌذساع١

 اٌشئْٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚ رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ. ِغٍظ اٌى١ٍخ: ِٕبلشخ ٚ اػزّبد رمش٠ش ٌغٕخ -3

رزُ ِشاعؼخ اٌجشٔبِظ ثٛاعطخ ِشاعؼ١١ٓ خبسع١١ٓ ٌذ٠ُٙ خجشح وً خّظ عٕٛاد أٚ ػٕذ رؼذ٠ً 

 اٌالئؾخ.

ِدددددددذٜ رٛافدددددددك ا١ٌٙىدددددددً  -

األودددددبد٠ّٟ ٌٍجشٔدددددبِظ ِدددددغ 

 اٌّغزٙذف ِٓ اٌزؼ١ٍُ

 وبد٠ّٝ ٌٍجشٔبِظ )اٌّمشساد/اٌغبػبد( ِغ اٌّغزٙذف ِٓ اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ :٠زٛافك ا١ٌٙىً األ

 :ًًيطبثقخ يصفىفخ يخشخبد انتعهى انًضتهذفخ ألهذاف انجشَبيح انتعهي 

 ِمشسارٗ خالي ِٓ ِؾممخ جشٔبِظاٌ اٌّغزٙذفخ ِٓ اٌزؼٍُ ِخشعبد رىْٛ أْ ػٍٝ اٌى١ٍخ ؽشطذ -

 ِزىبٍِخ ِغّٛػخ ر١ّٕخ بِظٔاٌجش ِؾزٜٛ ٠ؾمك ٚ بِظاٌجشٔ أ٘ذاف اٌّخشعبد ٘زٖ رؾمك ٚأْ
 .ٚغ١ش٘ب اٌّشىالد ٚؽً ٚاٌؼبِخ ٚاٌز١ٕ٘خ ا١ٌّٕٙخ ٚاٌّٙبساد اٌّؼبسف ِٓ ِزشاثطخ

 أ٘ذاف رطبثك ِٓ اٌزؤوذ ٠ٚزُ ؼٍّٝاٌ جشٔبِظٌٍ ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ِظفٛفخ ػذادا رُ -
 .اٌجشٔبِظ  دِٛاطفب ّٔٛرط عز١فبءا ػٓ اٌّمشساد ِظفٛفخ ِغ اٌجشٔبِظ

  ًيضبهًبد يحتىيبد انجشَبيح انذساصً فً تًُيخ انًهبساد انزهُيخ و انعبيخ ورنك يتضح ف

 تىصيف انًقشساد.

 :اٌز١ٕ٘خ اٌّٙبساد ر١ّٕخ فٟ اٌذساعٟ اٌجشٔبِظ ٠غبُ٘ -

( ثبإلػبفخ اٌٝ ٘بغ١ش ٚ اٌّجزىشٚ اٌزفى١ش اإلثذاػٟ اػزّبد - ارخبر اٌمشاساد – اٌّشىالد ؽً)

 ِٙبساد رٕظ١ُ اٌّشبس٠غ اوزغبة -اٌؾبعت ِٙبساداوزغبة  - فش٠ك فٝ اٌؼًّ) اٌؼبِخاٌّٙبساد 

 ٘ب(.غ١ش ٚ اٌظغ١شح 

 رم١ٍذ٠خ غ١ش أعب١ٌت اعزخذاَ فبْ ِٕٙغ١خ رذس٠ظ اٌّمشس رؼزّذ ػٍٝ اٌّمشسادؽجمب ٌّٛاطفبد  -
 ػٍٝ عؽالإلٚا ِٕبلشخ ؽٍمبد ٚ األثؾبس ٚاػذاد اٌزارٝ اٌزؼٍُ ػٍٝ اٌطالة رشغ١غ ٚ ٌٍزؼ١ٍُ

 اٌزخظظ١خ فٝ ِششٚػبد رطج١م١خ. ا٢ٌٝ اٌؾبعت ثشاِظ  اعزخذاَ ٚ اٌذ١ٌٚخ اٌّؼٍِٛبد شجىخ
 اٌّغزٙذفخ ِٓ اٌزؼٍُ ِخشعبدٌزؾم١ك بِظ ٚ اٌّمشساد اٌذساع١خ ٌٍٔجشاٌذٚس٠خ  اٌّشاعؼخ رزُ -

 اٌشئْٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚ رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ ٚ ٚؽذح ٚ ٌغٕخ اٌمغُٚ رشًّ  ػذح ِغز٠ٛبد جشٔبِظ ػٍٝاٌ

 ػّبْ اٌغٛدح ثبٌى١ٍخ ٚ ِغٍظ اٌى١ٍخ ٚ ٌغٕخ ِٓ اعزبرزح ِزخظظ١ٓ ِٓ اٌغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ

اٌّؼٛلددددددددددبد اإلداس٠ددددددددددخ  -

 ٚاٌزٕظ١ّ١خ

   ٚ ٍّٝال ٠ٛعذ ِؼٛلبد اداس٠خ ٌزؾم١ك اٌّؼبسف ٚ اٌّٙبساد اٌّغزٙذفخ ِٓ اٌجشٔبِظ اٌؼ

ٚ ٠زجٕٝ ِشوض ػّبْ  اٌزٝ ٠غت أْ ٠ىزغجٙب اٌخش٠غْٛ ؽجمب ٌأل٘ذاف اإلعزشار١غ١خ ٌٍى١ٍخ.

 اٌّغزٙذفخ اٌزؼٍُ ِخشعبدٌزؾم١ك  اٌغٛدح ثبٌغبِؼخ رذػ١ُ ِغٙٛداد ٚؽذح ػّبْ اٌغٛدح ثبٌى١ٍخ

 ٌغبْ اٌّشاعؼخ اٌخبسع١خ ٌٍّفبد اٌّمشساد ثبٌى١ٍخ. ػمذ اٌذٚساد ٚأ٠ؼب ػٓ ؽش٠كػٓ ؽش٠ك 
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 تقىيى طالة نقيبس يذي اكتضبة انًضتهذف يٍ انتعهيى :  -9

 م٠ُٛ :أدٚاد اٌز -

 : آنيخ انتقىيى و تشًم ( أ

  اِزؾبٔبد لظ١شح(Quizzes) .ٌٍّٝمشس اٌذساع 

 رى١ٍفبد ٌم١بط ِذٜ اعز١ؼبة اٌطبٌت ٌزطج١مبد اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ.   

 ؽجمب ٌّٛاطفبد اٌّمشس اٌذساعٝ(  دساعبد ثؾض١خ( (Research Study & Presentations). 

  ِششٚػبد طغ١شح(Mini-projects) .ٌُّمشساد اٌزظ١ّ 

 .ٝاِزؾبٔبد رؾش٠ش٠خ فٝ ِٕزظف اٌفظً اٌذساعٝ ٚ فٝ ٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساع 

 ٕٗأػّبي اٌغ 

 ٍّٟاٌزطج١مٟ/اِزؾبْ اٌؼ 

 ٟٙاِزؾبْ اٌشف 

 .البِخ ِؼبسع 

 اٌّٛاػ١ذ: -

 10&5 أػّبي اٌغٕٗ االعجٛع 

 6  اِزؾبْ ٔظف اٌفظً االعجٛع 

 ٍّٟ13 اٌزطج١مٟ االعجٛع/اِزؾبْ اٌؼ 

 14   اِزؾبْ اٌشفٟٙ االعجٛع  

 15   اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفظً االعجٛع 

 اإلِزؾبْ اٌزؾش٠شٜ ٌٕٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٝ 

ِالؽظبد اٌّشاعغ اٌخبسعٟ  -

: 

 :ًٚعذد ثؼغ اٌّالؽظبد ٌٍّشاعغ اٌخبسعٟ ِض 

o ( 4رؼذ٠ً ٌجؼغ األ٘ذاف ٚاٌّؼب١٠ش ٚٔٛارظ اٌزؼٍُ ٌززىبًِ ػٍٝ ِذاس اٌجشٔبِظ .)عٕٛاد 

o  اؽز١بعبد عٛق اٌؼًّ.الزشاػ ٌجؼغ اٌّمشساد ثّب ٠زٕبعت ِغ 

 

 اإليكبَبد انتعهيًيخ : -10

ٔغدددددجخ أػؼدددددبء ١٘ئدددددخ  -

 اٌزذس٠ظ اٌٝ اٌطالة 
 إلعّبٌٝ ػذد اٌطالة اٌّم١ذ٠ٓ فٝ اٌى١ٍخ فٝ األلغبَ األوبد١ّ٠خ ٌٍؼبَ األوبد٠ّٝ ٔغجخ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 ِىبٔبد اٌجشش٠خ :ٌإل NORMSوبف١خ ؽجمب ٌٍّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ اٌّشعؼ١خ اٌم١ِٛخ  2018/ 2017

 12أعضبء هيئخ انتذسيش انًعيُىٌ =   عذد 

 2أعضبء هيئخ انتذسيش انًُتذثىٌ =  عذد 

 

ِددددددددددددددذٜ ِالءِددددددددددددددخ  -

رخظظبد أػؼدبء ١٘ئدخ 

اٌزذس٠ظ ٚرٛص٠غ األػجدبء 

ػٍددد١ُٙ ؽجمدددبً الؽز١بعدددبد 

 اٌجشٔبِظ :

 غ١ش ِٕبعت )ٌّبرا؟(□ اٌٝ ؽذ ِب  □ ِٕبعت            

زؼ١١ٓ أٚ أزذاة أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ رؼزّذ ػٍٝ رٛف١ش اٌزخظظبد اٌؼ١ٍّخ ٌأللغبَ ى١ٍخ ِٕٙغ١خ ٌاٌرزجٕٝ 

اٌّخزٍفخ ، ثؾ١ش ٠زُ رى١ٍف ػؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثزذس٠ظ اٌّمشساد اٌذساع١خ ؽجمب ٌٍزخظض اٌؼٍّٝ اٌذل١ك ٚ 

 رخظض اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ اٌذائّخ اٌزٝ ؽظً ِٕٙب ػٍٝ دسعخ أعزبر ِغبػذ أٚ دسعخ أعزبر.

 ىزجخ :اٌّ -

   غ١ش ِٕبعت )ٌّبرا؟(□ اٌٝ ؽذ ِب    □  ِٕبعت                                     

 اٌغ١ذح ٚاٌز٠ٛٙخ ٚاإلػبءح ٚإٌظبفخ ثبٌٕظبَ ٠ٛعذ ثبٌى١ٍخ ِىزجخ رزّزغ 

  ُثبٌّىزجبد.اٌّٛاسد اٌّبد٠خ ٚ اٌجشش٠خ اٌخبطخ  رطج١ك ِؼب١٠ش٠ز 
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 . رفزمش ٌٍٛعبئً اٌغّؼ١خ ٚاٌجظش٠خ 

  الربؽخ شجىخ االٔزشٔذ ٌٍطالة ٚألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ.رفزمش 

 اٌّؼبًِ : -

 غ١ش ِٕبعجخ )ٌّبرا؟(□ اٌٝ ؽذ ِب    □  ِٕبعجخ              

 ٌزؾم١ك اٌّؼبسف ٚ اٌّٙبساد اٌّغزٙذفخ ِٓ اٌجشٔبِظ اٌؼٍّٝ ٚ  رزٛافش ثبٌى١ٍخ اٌّؼبًِ اٌزخظظ١خ اٌالصِخ

 ٘ذاف اإلعزشار١غ١خ ٌٍى١ٍخ.اٌزٝ ٠غت أْ ٠ىزغجٙب اٌخش٠غْٛ ؽجمب ٌأل

 ًِششٚؽ ١٘ئخ  األوبد١ّ٠خ اٌم١ِٛخ اٌّشعؼ١خ ؽجمب ٌٍّؼب١٠ش رزٛافش اعشاءاد األِٓ ٚ اٌغالِخ ثبٌّؼب ٚ

 اٌذفبع اٌّذٔٝ ٚ اٌؾش٠ك. 

  ُرٕبعت اٌّؼبًِ اٌزخظظ١خ أػذاد اٌطالة اٌّغّٛػ ثٙب ؽجمب ٌّؼب١٠ش عٛدح اٌزؼ١ٍ. 

  اٌّخظظخ ٌىً ؽبٌت فٝ اٌّؼبًِ رٕبعت اٌطبلخ اإلعز١ؼبث١خ ٚ اٌّغبؽخ. 

 اٌؾبعت ا٢ٌٟ: -

 غ١ش ِٕبعت )ٌّبرا؟(□ اٌٝ ؽذ ِب    □  ِٕبعت               

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚأػؼبء ٌٍطالة ٚاٌجؾض١خ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبإلؽز١بعبد رفٟ ا٢ٌٟ ٌٍؾبعت اٌى١ٍخ ِؼبًِ رخظض

 .ِٚؼب١ُٔٚٙ ٚع١ّؼٙب رؼًّ ثىفبءح 

ِذٜ اٌزؼبْٚ ِغ عٙبد  -

ػّبي فٟ رٛف١ش فشص األ

 اٌزذس٠ت ٌٍطالة :

  ِغ اٌششوبد ٚاٌّئعغبد ٌزٛف١ش فشص  شٚرٛوالد رؼبْٚاٌزٞ ِٓ ِٙبِٗ ػمذ ث اٌخذِخ ثبٌى١ٍخ٠ٛعذ ِشوض

 رذس٠ت ٌٍطالة.

  .رمَٛ اٌى١ٍخ ثزٕظ١ُ ٍِزمٝ اٌزٛظ١ف ع٠ٕٛب ٚرمَٛ ثذػٛح ػذد ِٓ اٌششوبد راد اٌظٍخ ثزخظظبد اٌى١ٍخ 

أٞ ِزطٍجبد أخشٜ  -

 ٔبِظ:ٌٍجش

  ٚٚسػ اٌؼًّ ٚاٌّئرّشاد راد اٌظٍخ.رفؼ١ً ِشدٚد اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ 

  رؼذ٠ً الئؾخ زخظض ٠ٚزُ ا٢ْ ٍغ١ش ِٛاوجخ ٌٍزطٛس اٌؼٍّٟ ٌلذ٠ّخ ٚ ثؼغ ِغ١ّبد اٌّمشساد

 س٠ٛط رؼذ٠ً عضئٟ.ٛاٌجىبٌ
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 إداسح اندىدح وانتطىيش :  -11

 ٔظبَ اٌّزبثؼخ ٌغٛأت اٌمظٛس:  -

 غ١ش فؼبي )ٌّبرا؟(  □ اٌٝ ؽذ ِب    □         فؼبي         

ثٕبء ػٍٝ رمبس٠ش اٌغٛدح ٌٍفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ رُ رؾذ٠ذ عٛأت اٌمظٛس ٚ ارخبر اإلعشاءاد 

 اٌزظؾ١ؾ١خ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ :

 انُقص فً أعضبء هيئخ انتذسيش/انهيئخ انًعبوَخ 

اٌزذس٠ظ ِغ ِشاػبح اٌزخظظ١خ رُ أزذاة أ ػؼبء ١٘ئخ رذس٠ظ ٌّٛاعٙخ إٌمض فٝ أػؼبء ١٘ئخ 

 ٚ اٌىفبءح.

 

اعشاءاد رطج١ك ٌٛائؼ ٚلٛا١ٔٓ اٌى١ٍدخ  -

 ٚاٌغبِؼخ:

 غ١ش ِٕبعجخ )ٌّبرا؟(□ اٌٝ ؽذ ِب    □  ِٕبعجخ           

ثٕبء ػٍٝ رمبس٠ش اٌغٛدح ٌٍفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ رُ ارخبر اعشاءاد ٌزطج١ك ٌٛائؼ ٚ لٛا١ٔٓ اٌى١ٍخ ٚ 

 اٌغبِؼخ :

 ثؼخ ٌشإعبء األلغبَ ٌزغغ١ً ؽؼٛس ٚ غ١بة اٌطالة فٝ اٌّمشساد اٌذساع١خ ٚعٛد آ١ٌخ ِزب

 اٌّخزٍفخ.

  )ْٛبػذاد ٚصبئك اٌغٛدح فٝ ٍِفبد ثاٌضاَ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ )اٌّؼ١ْٕٛ/اٌّؼبسْٚ/إٌّزذث

 اٌّمشساد ٚ رؾش٠ش اعزّبساد اٌزم٠ُٛ اٌزارٝ اٌذاٌٗ ػٍٝ عٛدح األداء.

 اٌّؼبٚٔخ ثغذاٚي اٌغبػبد  ضاَ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ/ا١ٌٙئخرى١ٍف سإعبء األلغبَ ثّشاعؼخ اٌز

 اٌّىزج١خ اٌّؼٍٕخ ٌٍطالة.
 

ِذٜ فبػ١ٍخ ٔظــبَ اٌّشاعؼدخ اٌذاخ١ٍدخ  -

 فٟ رط٠ٛش اٌجشٔبِظ:

  ٌَٛغبْ داخ١ٍخ ِٓ ٚؽذح ػّبْ اٌغٛدح ثّشبسوخ ِٕغمٝ اٌغٛدح ثبأللغبَ اٌؼ١ٍّخ ثؼًّ رم

اٌذساع١خ ٚ ِشاعؼخ رمبس٠ش اٌّمشساد فٝ ٔٙب٠خ ِشاعؼخ دٚس٠خ ٌزمبس٠ش ٚ ٍِفبد اٌّمشساد 

 وً فظً دساعٝ ٚ رمبس٠ش اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٝ ٔٙب٠خ اٌؼبَ األوبد٠ّٝ.

  ٟ٠زُ ِٕبلشخ أٚعٙٗ اٌمظٛس اٌٛاسدح فٝ رمبس٠ش اٌّمشساد اٌذساع١خ ٚ رمبس٠ش اٌجشٔبِظ اٌذساع

اٌّغزمج١ٍخ ٌزؾذ٠ش ثٙذف ػًّ اإلعشاءاد اٌزظؾ١ؾ١خ إلصاٌخ أعجبة اٌمظٛس ٚ ٚػغ اٌخطؾ 

 ٌىٝ رزٛافك ِغ أؽذس اٌزطٛساد اٌزىٌٕٛٛع١خ. ٚ اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌجشاِظٚ رط٠ٛش 

 

ِالؽظبد اٌّشاعؼ١ٓ اٌخبسع١١ٓ ف١ّدب  -

٠خددددض ِخشعددددبد اٌجشٔددددبِظ ِٚؼددددب١٠ش 

 اٌم١بط:

  ٌَٛغبْ خبسع١خ ِٓ ِشوض ػّبْ اٌغٛدح ثؼًّ ِشاعؼخ دٚس٠خ ٌزمبس٠ش ٍِٚفبد اٌّمشساد رم

ِذٜ ِطبثمزٙب ٌٍّؼب١٠ش  ٌزم١١ُِٚشاعؼخ رمبس٠ش اٌّمشساد فٝ ٔٙب٠خ وً فظً دساعٝ اٌذساع١خ 

اٌم١ِٛخ األوبد١ّ٠خ اٌّشعؼ١خ ٠ٚزُ رذ٠ٚٓ ِالؽظبرُٙ فٝ رمبس٠ش ٠زُ سفؼٙب اٌٝ اٌّذ٠ش اٌزٕف١زٜ 

ٌّشوض ػّبْ اٌغٛدح ٚاٌزٜ ٠مَٛ ثذٚسٖ ثبسعبٌٗ اٌٝ ػ١ّذ اٌى١ٍخ إلرخبر اإلعشاءاد 

 خ.اٌزظؾ١ؾ١خ اٌالصِ

 ٚ:ٟعذد ٘زٖ اٌّالؽظبد ٌٍّشاعغ اٌخبسع 

 رؼذ٠ً ٌجؼغ األ٘ذاف ٚاٌّؼب١٠ش ٚٔٛارظ اٌزؼٍُ ٌززىبًِ ػٍٝ ِذاس اٌجشٔبِظ. -

 .الزشاػ ثؼغ اٌّمشساد اٌزٟ رالئُ عٛق اٌؼًّ  -
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 يقتشحبد تطىيش انجشَبيح  :  -12
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١٘ىددددددً اٌجشٔددددددبِظ )  -

 اٌّمشساد / اٌغبػبد(: 

 سنوات 2:     مدة البرنامج -أ 
 :  نظري وتطبيقي  هيكل البرنامج

 ساعة 492 ساعة اجمالي  851ساعة ،عممى  831: نظري  عدد الساعات  / عدد الوحدات

 ال ٠ّىٓ اػبفخ ِمشس دْٚ اػزّبدٖ ِٓ اٌّغٍظ االػٍٝ ٌٍغبِؼبد ِمشساد عذ٠ذح: -

 اٌزذس٠ت ٚاٌّٙبساد: -

 عزطالع اإلؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ.ثٕبء ػٍٝ اعزج١بْ ٚا اٌزذس٠ج١خ اٌغ٠ٕٛخ ٠زُ ٚػغ اٌخطخ -

 اٌزذس٠ج١خ. ٌٍخطخ ٠زُ رذس٠ت أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ/ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ؽجمًب -

 . ٠زُ ػًّ دٚساد رذس٠ج١خ ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ/ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ 

 ٌزبثؼخ ٌٛؽذح ػّبْ اٌغٛدح ٠زُ رذس٠ت أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ/ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ػٓ ؽش٠ك ٌغٕخ اٌزذس٠ت ٚاٌزٛػ١خ ا

 ثبٌى١ٍخ.

 

 

 

 

 

ِمزشؽدددددددبد لطدددددددبع  -

األػّدددددددددبي ٌزطددددددددد٠ٛش 

 اٌجشٔبِظ:

 

 تحتاج نقاط
 تحسين إلي

 مقترحات
مؤشرات  األنشطة تنفيذ آليات التحسين

 المتابعة
عن  المسئول الزمنية الفترة

 الى من التنفيذ
   تجخيييييييييي

الورقييييييييييييية 
االمةجييييييييا
نييييية ميييي  
حيييييييييييييييييي  
الديييييييييييي   
والمضيييييم

 ون 

 -  بيانييييييييييييييات
الثامعيييييييييييييييييييية 
والكمييييييييييييييييييييييييييية 

 واضجة.
  عييييييييييييييييييييييييييييييييييييدد

صيييييييييييييييي جات 
االخةبييار إذا 
كيييييييان أكتييييييير 
 م  ص جة.

 -  تجدييييييييييييييييييد
درجييييييية  ييييييي  

 سؤال.
 -  الةنوع في

األسيييييامة ميييييا 
بييي  المقالييية 
والموضيييييييييوع

 ية.

   تديييي ي  لثنيييية ميييي
أعضييييييييييييييا   يايييييييييييييية 
الةيييييييدر س ل جييييييي  

األوراق 
 االمةجانية.

   تخييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييثي
المالحظييييات عمييييى 
األوراق االمةجانييييية 
الغيييييييييييييير مطابقييييييييييييية 
  ومناقديييييية أعضييييييا
  ياة الةدر س. 

  تقيييديم نمييياذج أوليييية
ألوراق امةجانييييييييييييييية 
لييييييبعر المقييييييررات 
لمةأكد م  سيالمةاا 
وفقيييييييييييييييا لمعيييييييييييييييايير 

 الورقة.

ورقيييييييييييييييييييييييييييييييييية 
امةجانييييييييييييييييييية 
مخييييييييييييييييييةو ية 
الدييييييييييييييييييييرو  
اليييييييييييييييييييييييييييييالزم 

 توافر ا
 

فبراييييييييير 
4181 

رؤسييييييييييييييييييييييييييييييييييا   
 األقخام

أعضييييا   يايييية 
 الةدر س
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  اسييييةحدام
أعضييييييييا  
 ياييييييييييييييييييية 
الةييييدر س 
ألجاييييييييييزة 
ووسيييييييا   
تكنولييوجي
 ا الةعميم

 -  تيييييييييييييييدر ب
أعضيييييييييييييييييييييييا  
 يايييييييييييييييييييييييييييييييييية 
الةيييييييييييييييييييدر س 
عمييييييييييييييييييييييييييييييييييى 
اسيييييييييييييييييييةحدام 
أجايييييييييييييييييييييييييييييزة 

 العرض.
 -  تيييييييييييييييدر ب

أعضيييييييييييييييييييييييا  
 يايييييييييييييييييييييييييييييييييية 
الةيييييييييييييييييييدر س 
عمييييى انةيييياج 
الوسييييييييييييييييييييا   

 الةعميمية.

   اشييييييييييراك اعضيييييييييييا
 ياييية الةيييدر س فيييي 
دورات حاسييييييييييييييييييييييب 

 آلي.
   عقيييييييد ور  عميييييييي

إلنةيييييييييييياج وسييييييييييييا   
 تعميمية.

 تيييييييييييو ي
ف 

عضييييييو 
 ياييييييييييييية 
لوسييا   
تكنوليييييييو 
جييييييييييييييييييا 
الةعمييييييم 
 ب اعمية

 

عميييييييييييييى 
ميييييييييييدار 

 العام

   رؤسييييييييييييا 
 األقخام

   أعضيييييييييا
 ياييييييييييييييييييييية 
 الةدر س

 

   ت عيييييييييييييييي
إدارة 

األزمييييات 
 والكوارث

 -   وضييييييييييييييييي
ال جييييييييييييييييييييييييييييية 
داخمييييييييييييييييييييييييييية 

إلدارة 
 األزمات

 خطة وتن يذ إعداد 
فر ييييي   لةييييدر ب
 عميييي الوحيييدة
 مواجاية أسياليب

 األزمات.
 لةدر ب خطة تن يذ 
  لةقيييم آليية وضي 

 إدارة األزمات أدا 
 .والكوارث

 خطية 
 معمنية
 إلدارة

األزميييييييا
 ت

والكييييوار 
 ث

 ةز يياد 
 الك ا ة

 فيييي
 إدارة

األزميييييييا
 ت

  والكييييوار
 ث

ينييييييييييياير 
4189 

   وحيييييييييييييييييييدة
 الثودة.
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 أ.د أؽّذ ِظطفٝ وبًِ ػظشانًضئىل عٍ انجشَبيح :      

  /    /    انتبسيخ :                            انتىقيع :                          

 

 

 

   رفييييييييييييييييييييييي
ك ييييييييييييييييا ة 
الثاييييييييياز 
اإلداري 
 بالكمية

  تييييوفير عييييدد
كيييييييياف ميييييييي  
األجاييييييييييييييييييييييزة 
واالم انيييييييات 

 المادية.
   تطبييييييييييييييييييييييييييي

اسييييييييييييييييةبانات 
الرضيييييييييييييييييييييييييييا 

 الو ي ي

 المخيةمر الةقيييم 
القيييييادات  ألدا 

 .والعاممي  اإلدار ة
 اإلم انييات تيوفير 

 والةثايييييييزات
 لةوفير   والوسا

 عميي   ييروف 
 لإلدار ي  مال مة

 اإلجيرا ات اتحياذ 
 مخييةوي  لز ييادة
 الو ي ي الرضا

 ز يادة 
 ك يا ة
اإلدار 
 .يي 

  رضا 
اإلدار 
 يييي 
 عيي 
 بيايية

 العم 

أكةييييو ر 
4181 

   عميييييييييييييييييييد
 الكمية

   أمييييييييييييييييييييي
 الكمية

  ميييييييييييييييييييدير
وحيييييييييييييييييييدة 

 الثودة
 

 

 

 اٌّغئٛي ػٓ اٌزٕف١ز : -
 .أعزبرح اٌّمشساد 

  اٌمغُسئ١ظ. 

 ١ز :رٛل١ذ اٌزٕف -
 2018/ 2017اٌؼبَ األوبد٠ّٟ 
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 (15ًَىرج سقى )

 رقشيش عٍ ثشَبيح دساعي

 2012/2012نهعبو األكبديًي     

 انًُىفيخخبيعخ 

 انزشثيخ انُىعيخ كهيخ :

 ركُىنىخيب انزعهيى قغى : 

 يعهىيبد أعبعيخ   -أ 

 رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُثىبٌٛس٠ٛط  اعُ اٌجشٔبِظ :  -1

 رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ اٌزخظض : -2

 دساع١خ صّبْ فظٛيعٕٛاد دساع١خ ِٛصػخ ػٍٝ  أسثغ  ػذد اٌغٕٛاد اٌذساع١خ : -3

ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح / ػذد  -4

 اٌّمشساد:
 ساعة 492،  إجمالى ( عممي851( نعري + )831)

 يتم اختيار أستاذ المادة ومعه األساتذة المساعدون والمدرسون بالقسم أعظ رشى١ً ٌغبْ اٌّّزؾ١ٕٓ: -5

 غ١ش ِزبػ□ ِزبػ           ٔظبَ اٌّّزؾ١ٕٓ اٌخبسع١١ٓ  : -6

 يعهىيبد يزخصصخ   -ة 

إحصبئيبد : -7  

 ػذد اٌطالة اٌٍّزؾم١ٓ ثبٌجشٔبِظ: -
  ّٝ133=  2016/2015ػذد اٌطالة ثبٌفشلخ األٌٚٝ فٝ اٌؼبَ األوبد٠  

  ّٝ86=     2016/2017ػذد اٌطالة ثبٌفشلخ اٌضب١ٔخ فٝ اٌؼبَ األوبد٠ 
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 ٌ87=    2017/2018ؼبَ األوبد٠ّٝ ػذد اٌطالة ثبٌفشلخ اٌضبٌضخ فٝ ا 

  ّٝ85=  2018/2019ػذد اٌطالة ثبٌفشلخ اٌشاثؼخ فٝ اٌؼبَ األوبد٠ 

 % 100=  2018/2019ٔغجخ اٌطالة إٌبعؾ١ٓ  ثبٌفشلخ اٌشاثؼخ فٝ اٌؼبَ األوبد٠ّٝ  ِؼذي إٌغبػ فٟ اٌجشٔبِظ )%(: -

ارغبٖ االٌزؾبق ثبٌجشٔبِظ )ِٕغٛثخ  -

ثبٌجشٔبِظ اٌٝ األػذاد اٌٍّزؾمخ 

 عٕٛاد(: 3خالي آخش 

 ِزٕبلض□        صبثذ□  ِزضا٠ذ          

 ٔزبئظ االِزؾبْ إٌٙبئٟ : -
      عذد        %                    عذد                     

            %100    85   أرُ اٌجشٔبِظ                   85      

 رٛص٠غ رمذ٠شاد إٌغبػ ) % ( :  -
 % جيد جدا 45,9% امتياز              4,1
 % مقبول84,1% جيد                  24

 : انًعبييش األكبديًيخ -2

انًعااااااااااااابييش األكبديًياااااااااااااخ  2/1

 : انًشخعيخ

  ُش ثبٌى١ٍخ ثبعزخذاَ اٌّؼب١٠رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ بِظ ٔاػذاد ِٛاطفبد ثشر

 .(ARS) اٌّئعغ١خ األوبد١ّ٠خ
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 انًغزهذفبد انزعهيًيخ انًقشساد انذساعيخ

 يهبساد عبيخ يهبساد يهُيخ يهبساد رهُيخ يعشفخ و فهى إعى انًقشس

 ِمذِخ اٌؾبعجبد
                      5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2

  29/أ/2  27/أ/2
              6/د/2  4/د/2  2/د/2 1/د/2                          14/ج/2         5/ج/2    1/ج/2                      14/ة/2         5/ة/2    1/ة/2

              6/د/2     1/د/2                                      2/ج/2                              7/ة/2     2/ة/2 1/ة/2              17/أ/2            5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2 1ِمذِخ اٌجشِغخ 

 شعِٛبد اٌزؼ١ّ١ٍخاعبع١بد أزبط اٌ
       18/أ/2       11/أ/2    7/أ/2     3/أ/2  

      25/أ/2
             7/د/2    3/د/2  1/د/2                                8/ج/2     3/ج/2  1/ج/2                            8/ة/2     3/ة/2  1/ة/2

 اٌّزبؽف ٚاٌّؼبسع 
 15/أ/2    11أ//2       4/أ/2  3/أ/2  

       24/أ/2      18/أ/2  16/أ/2
             7/د/2    3/د/2  1/د/2                                    4/ج/2 3/ج/2                      16/ة/2        8/ة/2    4/ة/2   1/ة/2

 س٠بػ١بد اٌؾبعجبد
                     8/أ/2   5/أ/2     1/أ/2

  29/أ/2
                4/د/2   1/د/2                                   5/ج/2    1/ج/2                               5/ة/2    1/ة/2

 األراػخ ٚاٌزغغ١الد اٌظٛر١خ
  15/أ/2 14/أ/2        6/أ/2      1/أ/2

   28/أ/2   25/أ/2 24/أ/2       17/أ/2
   17/د/2            5/د/2    1/د/2                                  6/ج/2     1/ج/2                  18/ة/2            6/ة/2     1/ة/2

              6/د/2     1/د/2                                      2/ج/2                              7/ة/2     2/ة/2 1/ة/2              17/أ/2            5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2 2ِمذِخ اٌجشِغخ 

 اعبع١بد اٌزظ٠ٛش اٌؼٛئٟ
    11/أ/2    7/أ/2   4/أ/2  3/أ/2  1/أ/2

   25/أ/2       18/أ/2  16/أ/2 15/أ/2

   28/أ/2

      16/ة/2    12/ة/2    8/ة/2     3/ة/2  1/ة/2

              22/ة/2
       16/ج/2        8/ج/2       1/ج/2

           29/ج/2      23/ج/2
           7/د/2    3/د/2  1/د/2

  18/د/2

 ِذخً اٌٟ ره اٌزؼ١ٍُ 
 6/أ/2 5/أ/2 4/أ/2  3/أ/2 2/أ/2 1/أ/2
 15/أ/2    11/أ/2 11/أ/2 9/أ/2  7/أ/2

      25/أ/2  23/أ/2     18/أ/2 17/أ/2 16/أ/2

    11/ة/2  8/ة/2  6/ة/2  4/ة/2 3/ة/2  1/ة/2

              22/ة/2    18/ة/2  16/ة/2  14/ة/2
  8/ج/2    4/ج/2 3/ج/2  1/ج/2

                        16/ج/2  14/ج/2    11/ج/2
       7/د/2 6/د/2   3/د/2 2/د/2 1/د/2

      14/د/2

 األؽظبء اٌزطج١مٟ ثبٌؾبعت
  22/أ/2              8/أ/2        1/أ/2

       24/أ/2
                           9/ة/2        1/ة/2

                              5/ج/2    1/ج/2

     35/ج/2
                4/د/2   1/د/2

 اٌّظغشاد اٌف١ٍّ١خ
              11/أ/2      4/أ/2    1/أ/2

       24/أ/2
        12/د/2    8/د/2       1/د/2                             11/ج/2 11/ج/2         1/ج/2                         11/ة/2 11/ة/2         1/ة/2

                         11/ة/2          1/ة/2             18/أ/2        11/أ/2 9/أ/2         1/أ/2 اٌفٙشعخ اٌٛطم١خ
  15/ج/2    11/ج/2          1/ج/2

                       17/ج/2
        12/د/2    8/د/2       1/د/2
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 انًغزهذفبد انزعهيًيخ انًقشساد انذساعيخ

 يهبساد عبيخ يهبساد يهُيخ يهبساد رهُيخ يعشفخ و فهى إعى انًقشس

 اٌطجبػخ ٚإٌغخ ٚاٌزغ١ٍذ
         15/أ/2    11/أ/2    7/أ/2     3/أ/2  1/أ/2

       24/أ/2
           9//د2        1/د/2                     19/ج/2       12/ج/2           1/ج/2                        12/ة/2         3/ة/2  1/ة/2

 ِجبدة اٌزشث١خ
  19/أ/2      13/أ/2 12/أ/2            

          21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2                               

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
   17/د/2 16/د/2               

   17/د/2      11/د/2              36/ج/2                                    35/ة/2                                               18/أ/2  16/أ/2          6/أ/2       لشاءاد ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ

 19/د/2   16/د/2                39/ج/2                                         33/ة/2                                 31/أ/2                               دساعبد ث١ئ١خ

  34/ة/2                                                  14/أ/2        6/أ/2     2/أ/2  لشاءاد ثبٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ
 34/ج/2                                 

     35/ج/2
     15//د2              

                21/ة/2                        26/أ/2       19/أ/2                    ِجبدة ػٍُ إٌفظ
             21/ج/2                   

       33/ج/2
          11/د/2         

 اٌؾبعت ا٢ٌٟ ) ٔٛافز (
                      5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2

  29/أ/2  27/أ/2
              6/د/2  4/د/2  2/د/2 1/د/2                          14/ج/2         5/ج/2    1/ج/2                      14/ة/2         5/ة/2    1/ة/2

 أزبط اٌظٛس اٌؼٛئ١خ 
    11/أ/2    7/أ/2   4/أ/2  3/أ/2  1/أ/2

   25/أ/2       18/أ/2  16/أ/2 15/أ/2

   28/أ/2

      16/ة/2    12/ة/2    8/ة/2     3/ة/2  1/ة/2

              22/ة/2
       16/ج/2        8/ج/2       1/ج/2

           29/ج/2      23/ج/2
           7/د/2    3/د/2  1/د/2

  18/د/2

 (1أزبط اٌشعِٛبد اٌزؼ١ّ١ٍخ )
       18/أ/2       11/أ/2    7/أ/2     3/أ/2  

      25/أ/2
             7/د/2    3/د/2  1/د/2                                8/ج/2     3/ج/2  1/ج/2                            8/ة/2     3/ة/2  1/ة/2

                         11/ة/2          1/ة/2             18/أ/2        11/أ/2 9/أ/2         1/أ/2 اٌّشاعغ اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ
  15/ج/2    11/ج/2          1/ج/2

                       17/ج/2
        12/د/2    8/د/2       1/د/2

 أعٙضح ػشع
             15/أ/2     11/أ/2          1/أ/2

   28/أ/2
                  2/د/2 1/د/2                        16/ج/2  14/ج/2             1/ج/2                    16/ة/2               1/ة/2

                         11/ة/2          1/ة/2             18/أ/2        11/أ/2 9/أ/2         1/أ/2 ِىزجبد شبٍِخ
  15/ج/2    11/ج/2          1/ج/2

                       17/ج/2
        12/د/2    8/د/2       1/د/2

              6/د/2     1/د/2                                      2/ج/2                              7/ة/x     2 1/ة/2              17/أ/2            5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2 ؽبعت آٌٟ ) ث١ضن ِزمذَ (

 ِمذِخ اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح
 16/أ/2          6/أ/2    3/أ/2  1/أ/2

      25/أ/2        17/أ/2
  16/ة/2        8/ة/2  6/ة/2   3/ة/2  1/ة/2

                  18/ة/2
    18/ج/2               3/ج/2  1/ج/2

                  22/ج/2
                  2/د/2 1/د/2
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 انًغزهذفبد انزعهيًيخ انًقشساد انذساعيخ

 يهبساد عبيخ يهبساد يهُيخ يهبساد رهُيخ يعشفخ و فهى إعى انًقشس

 (2أزبط اٌشعِٛبد اٌزؼ١ّ١ٍخ )
       18/أ/2       11/أ/2    7/أ/2     3/أ/2  

      25/أ/2
             7/د/2    3/د/2  1/د/2                                8/ج/2     3/ج/2  1/ج/2                            8/ة/2     3/ة/2  1/ة/2

                         11/ة/2          1/ة/2             18/أ/2        11/أ/2 9/أ/2         1/أ/2 ٔظُ اٌزظ١ٕف
  15/ج/2    11/ج/2          1/ج/2

                       17/ج/2
        12/د/2    8/د/2       1/د/2

 رظ١ُّ اٌىزبة اٌّذسعٟ
   11/أ/2  9/أ/2  7/أ/2     3/أ/2  1/أ/2

      25/أ/2       18/أ/2  16/أ/2  14/أ/2
 18/ة/2  16/ة/2        8/ة/2     3/ة/2  1/ة/2

                 19/ة/2
 18/ج/2               3/ج/2  1/ج/2

                  22/ج/2   19/ج/2
                 3/د/2  1/د/2

 اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ 
    7/أ/2 6/أ/2  4/أ/2  3/أ/2 2/أ/2 1/أ/2

       17/أ/2 16/أ/2 15/أ/2    11/أ/2

      25/أ/2 24/أ/2

  16/ة/2        8/ة/2  6/ة/2   3/ة/2  1/ة/2

                  18/ة/2
      8/ج/2    4/ج/2 3/ج/2  1/ج/2

                          14/ج/2
                  2/د/2 1/د/2

 ِجبدة رذس٠ظ
 19/أ/2 18/أ/2     13/أ/2             

           21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2                               

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
   17/د/2 16/د/2               

                21/ة/2                             21/أ/2 21/أ/2 19/أ/2                    ػٍُ ٔفظ إٌّٛ
             21/ج/2                   

       33/ج/2
          11/د/2         

  34/ة/2                                                  14/أ/2        6/أ/2     2/أ/2  لشاءاد ثبٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ
 34/ج/2                                 

     35/ج/2
     15/د/2              

   17/د/2      11/د/2              36/ج/2                                    35/ة/2                                               18/أ/2  16/أ/2          6/أ/2       لشاءاد ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ

 اٌزشث١خ ِٚشىالد اٌّغزّغ
  19/أ/2      13/أ/2 12/أ/2            

          21/أ/2
 19/د/2   16/د/2                39/ج/2                                         33/ة/2                                

 ِٕظِٛخ اٌؾبعت 
                      5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2

  29/أ/2  27/أ/2
              6/د/2  4/د/2  2/د/2 1/د/2                          14/ج/2         5/ج/2    1/ج/2                      14/ة/2         5/ة/2    1/ة/2

            8/د/2    4/د/2   1/د/2                   21/ج/2              7/ج/2           31/ة/2          21/ة/2            9/ة/2                 22/أ/2              8/أ/2   5/أ/2    2/أ/2  رؾ١ًٍ ٚرظ١ُّ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد

اعبع١بد أزبط ثشاِظ اٌف١ذ٠ٛ 

 ( 1ٚاٌز١ٍفض٠ْٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ)
       16/أ/2  14/أ/2       7/أ/2       

        23/أ/2
      14/د/2       7/د/2                       23/ج/2               8/ج/2                     22/ة/2              8/ة/2       

                      9/أ/2        2/أ/2 1/أ/2 رطج١مبد اٌؾبعت فٟ اٌّىزجبد
 23/ة/2        15/ة/2    11/ة/2          1/ة/2

            24/ة/2
    11/ج/2         2/ج/2 1/ج/2

                24/ج/2       17/ج/2  15/ج/2
   8/د/2  6/د/2    2/د/2 1/د/2

        12/د/2 11/د/2
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 انًغزهذفبد انزعهيًيخ انًقشساد انذساعيخ

 يهبساد عبيخ يهبساد يهُيخ يهبساد رهُيخ يعشفخ و فهى إعى انًقشس

 اخز١بس اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاعزخذاِٙب
    7/أ/2 6/أ/2  4/أ/2  3/أ/2 2/أ/2 1/أ/2

       17/أ/2 16/أ/2 15/أ/2    11/أ/2

      25/أ/2 24/أ/2

  16/ة/2        8/ة/2  6/ة/2   3/ة/2  1/ة/2

                  18/ة/2
      8/ج/2    4/ج/2 3/ج/2  1/ج/2

                          14/ج/2
                  2/د/2 1/د/2

                         11/ة/2          1/ة/2             18/أ/2        11/أ/2 9/أ/2         1/أ/2 اٌزؾ١ًٍ اٌّٛػٛػٟ ٌّظبدس اٌّؼشفخ
  15/ج/2    11/ج/2          1/ج/2

                24/ج/2       17/ج/2
        12/د/2    8/د/2       1/د/2

 ػٍُ ٔفظ اعزّبػٟ
 21/أ/2 19/أ/2            7/أ/2       

          21/أ/2
     31/ة/2           21/ة/2           9/ة/2        

             21/ج/2                   

       33/ج/2
          11/د/2         

 ؽشق رذس٠ظ ٔٛػ١خ 
 19/أ/2 18/أ/2     13/أ/2             

           21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2                               

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
   17/د/2 16/د/2               

 األطٛي االعزّبػ١خ ٌٍزشث١خ
  19/أ/2      13/أ/2 12/أ/2            

          21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2                               

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
   17/د/2 16/د/2               

اعظ اخز١بس ٚثٕبء ِغّٛػبد 

 رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ 
   11/أ/2  9/أ/2  7/أ/2     3/أ/2  1/أ/2

      25/أ/2       18/أ/2  16/أ/2  14/أ/2
 18/ة/2  16/ة/2        8/ة/2     3/ة/2  1/ة/2

                 19/ة/2
 18/ج/2               3/ج/2  1/ج/2

                  22/ج/2   19/ج/2
                 3/د/2  1/د/2

              6/د/2     1/د/2                                      2/ج/2                              7/ة/2     2/ة/2 1/ة/2              17/أ/2            5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2 ٌغبد اٌؾبعت ا٢ٌٟ 

 ِغزؾذصبد رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ  
    24/أ/2                       2/أ/2 1/أ/2

  29/أ/2 28/أ/2
    25/ة/2                       2/ة/2 1/ة/2

      31/ة/2 29/ة/2
  28/ج/2  26/ج/2                         

          31/ج/2
  18/د/2                 1/د/2

              6/د/2              31/ج/2    27/ج/2                                    26/ة/2                         1/ة/2    27/أ/2                           1/أ/2 رم١ٕبد شجىبد اٌؾبعجبد

 أزبط اٌٍٛؽبد اٌزؼ١ّ١ٍخ
       18/أ/2       11/أ/2    7/أ/2     3/أ/2  

      25/أ/2
             7د//2    3/د/2  1/د/2                                8/ج/2     3/ج/2  1/ج/2                            8/ة/2     3/ة/2  1/ة/2

 ِشاوض ِٚظبدس اٌزؼٍُ 
         16/أ/2  14/أ/2          4/أ/2  3/أ/2  

   28/أ/2   25/أ/2
           18/ة/2 17/ة/2             4/ة/2 3/ة/2  1/ة/2

       29/ة/2
    8/ج/2    4/ج/2 3/ج/2  1/ج/2

                          14/ج/2  12/ج/2
           9/د/2      3د//2 2/د/2 1/د/2

 اٌزشث١خ ا١ٌّذا١ٔخ  
                  5/أ/2   3/أ/2 2/أ/2 1/أ/2

    27/أ/2    23/أ/2
   25/ة/2 24/ة/2                    4/ة/2   1/ة/2

    32/ة/2    28/ة/2

  8/ج/2    4/ج/2 3/ج/2 2/ج/2 1/ج/2

 x 16/ج/2  14/ج/2  12/ج/2  11/ج/2
             27/ج/2    23/ج/2     18/ج/2

      4/د/2 3/د/2 2/د/2 1/د/2

    16/د/2 15/د/2   12/د/2  11/د/2

 ربس٠خ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 
  19/أ/2      13/أ/2 12/أ/2            

          21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2                               

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
   17/د/2 16/د/2               
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 انًغزهذفبد انزعهيًيخ انًقشساد انذساعيخ

 يهبساد عبيخ يهبساد يهُيخ يهبساد رهُيخ يعشفخ و فهى إعى انًقشس

            19/أ/2       12/أ/2    8/أ/2 7/أ/2        ػٍُ ٔفظ رؼ١ٍّٟ
           21/ة/2       13/ة/2    9/ة/2        

     31/ة/2
      21/ج/2       13/ج/2    9/ج/2        

       33/ج/2       26/ج/2
          11/د/2         

 (1رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ)
    21/أ/2                   2/أ/2 1/أ/2

  29/أ/2 28/أ/2    24/أ/2
   25/ة/2                     4/ة/2  2/ة/2 1/ة/2

      31/ة/2 29/ة/2 28/ة/2
      22/ج/2                     1/ج/2

          31/ج/2 29/ج/2 28/ج/2
            6/د/2    2/د/2 1/د/2

  18/د/2

 ط١بٔخ اٌؾبعت ا٢ٌٟ
                      5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2

  29/أ/2  27/أ/2
              6/د/2  4/د/2  2/د/2 1/د/2                          14/ج/2         5/ج/2    1/ج/2                      14/ة/2         5/ة/2    1/ة/2

 ( 1اٌجشِغخ ثبعزخذاَ اٌجشاِظ اٌغب٘ضح )
   14/أ/2         5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2

              17/أ/2
                       7/ة/2  5/ة/2   2/ة/2 1/ة/2

      31/ة/2
                                 7/ج/2  5/ج/2   2/ج/2 1/ج/2

            6/د/2  4/د/2   1/د/2

  18/د/2

 رظ١ُّ اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ
    7/أ/2 6/أ/2  4/أ/2  3/أ/2 2/أ/2 1/أ/2

       17/أ/2 16/أ/2 15/أ/2    11/أ/2

      25/أ/2 24/أ/2

  16/ة/2        8/ة/2  6/ة/2   3/ة/2  1/ة/2

                  18/ة/2
      8/ج/2    4/ج/2 3/ج/2  1/ج/2

                          14/ج/2
                  2/د/2 1/د/2

أزبط ثشاِظ اٌف١ذ٠ٛ ٚاٌز١ٍفض٠ْٛ  

 (2اٌزؼ١ّ١ٍخ)
       16/أ/2  14/أ/2       7/أ/2       

        23/أ/2
      14د//2       7/د/2                       23/ج/2               8/ج/2                     22/ة/2              8/ة/2       

 ؽشق رذس٠ظ ٔٛػ١خ 
 19/أ/2 18/أ/2     13/أ/2             

           21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2                               

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
   17/د/2 16/د/2        8/د/2       

            19/أ/2       12/أ/2    8/أ/2 7/أ/2        فشد٠خ( ػٍُ ٔفظ رؼ١ٍّٟ )فشٚق
           21/ة/2       13/ة/2    9/ة/2        

     31/ة/2
             21/ج/2       13/ج/2    9/ج/2        

       33/ج/2
          11/د/2         

 رشث١خ ِمبسٔخ 
  19/أ/2      13/أ/2 12/أ/2            

          21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2      26/ج/2                         

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
   17/د/2 16/د/2               

 (2رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ)
    21/أ/2                   2/أ/2 1/أ/2

  29/أ/2 28/أ/2    24/أ/2
   25/ة/2                     4/ة/2  2/ة/2 1/ة/2

      31/ة/2 29/ة/2 28/ة/2
      22/ج/2                     1/ج/2

          31/ج/2 29/ج/2 28/ج/2
            6/د/2    2/د/2 1/د/2

  18/د/2

 (2اٌجشِغخ ثبعزخذاَ اٌجشاِظ اٌغب٘ضح )
   14/أ/2         5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2

              17/أ/2
                       7/ة/2  5/ة/2   2/ة/2 1/ة/2

      31/ة/2
                                 7/ج/2  5/ج/2   2/ج/2 1/ج/2

            6/د/2  4/د/2   1/د/2

  18/د/2

 ط١بٔخ أعٙضح اٌؼشع 
             15/أ/2     11/أ/2          1/أ/2

   28/أ/2
                  2/د/2 1/د/2                        16/ج/2  14/ج/2             1/ج/2                    16/ة/2               1/ة/2

 رىٌٕٛٛع١ب اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح
 16/أ/2          6/أ/2    3/أ/2  1/أ/2

      25/أ/2        17/أ/2
  16/ة/2        8//ة2  6/ة/2   3/ة/2  1/ة/2

                  18/ة/2
    18/ج/2               3/ج/2  1/ج/2

              26/ج/2    22/ج/2
                  2/د/2 1/د/2
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 انًغزهذفبد انزعهيًيخ انًقشساد انذساعيخ

 يهبساد عبيخ يهبساد يهُيخ يهبساد رهُيخ يعشفخ و فهى إعى انًقشس

 اٌزوبء االططٕبػٟ ٚإٌظُ اٌخج١شح
 27/أ/2                          2/أ/2 1/أ/2

  29/أ/2 28/أ/2
 29/ة/2                           2/ة/2 1/ة/2

      31/ة/2
    27/ج/2                          1/ج/2

         31/ج/2
            6/د/2    2/د/2 1/د/2

  18/د/2

 اٌزشث١خ ا١ٌّذا١ٔخ
                  5/أ/2   3/أ/2 2/أ/2 1/أ/2

    27/أ/2    23/أ/2
   25/ة/2 24/ة/2                    4/ة/2   1/ة/2

    32/ة/2    28/ة/2

  8/ج/2    4/ج/2 3/ج/2 2/ج/2 1/ج/2

 16/ج/2  14/ج/2  12/ج/2  11/ج/2

    23/ج/2     18/ج/2 17/ج/2

             27/ج/2

      4/د/2 3/د/2 2/د/2 1/د/2

    16/د/2 15/د/2   12/د/2  11/د/2

 اٌّششٚع 
  14/أ/2     9/أ/2  7/أ/2      2/أ/2 1/أ/2

       24/أ/2    21/أ/2   17/أ/2 16/أ/2
                                   

    11/ج/2  8/ج/2     3/ج/2  1/ج/2

      21/ج/2    17/ج/2   14/ج/2

             27/ج/2

  7/د/2   4/د/2 3/د/2  1/د/2

      14/د/2 13/د/2    9/د/2

 خاألطٛي اٌفٍغف١خ ٌٍزشث١
  19/أ/2      13/أ/2 12/أ/2            

          21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2                               

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
   17/د/2 16/د/2               

 طؾخ ٔفغ١خ ٚرٛع١خ ٚاسشبد ٔفغٟ 
 21/أ/2 19/أ/2            7/أ/2       

          21/أ/2
     31/ة/2           21/ة/2           9/ة/2        

             21/ج/2                   

       33/ج/2
    16/د/2      11/د/2         

 إٌّب٘ظ
  19/أ/2 18/أ/2     13/أ/2             

 31/أ/2         21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2                               

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
  17/د/2 16/د/2               

 19/د/2
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ؽشق دػُ اٌطالة  )رٜٚ  -

اٌمدددددددددددددذساد اٌّؾدددددددددددددذٚدح 

 :ٚاٌّز١ّض٠ٓ(

 :فً رزًثم انطالة ورحفيض نذعى واآلنيبد انىعبئم يٍ يدًىعخ وضع رى -1

  ُاألٚائً ِٓ وً فشلخ دساع١خ ثبٌى١ٍخزىش٠ُ اٌطالة ع٠ٕٛب ٚ رٌه ٌرٕظ١ُ ٠َٛ اٌزفٛق ٚاٌٛفبء ٠ز  ٚ

 .ِىبفآد اٌزفٛق ِٕؼ وال ُِٕٙ

 :فً رزًثم انًجذعيٍ انطالة ورحفيض نذعى واآلنيبد انىعبئم يٍ يدًىعخ وضع رى -2
 اٌّمشساد ػّٓ  ِٙبساد اٌزظ١ُّ ِٓ خالي اٌّششٚػبد اٌظغ١شح فٝ اٌفشق اٌذساع١خ ر١ّٕخ

 .اٌذساع١خ

 .رشغ١غ اٌطالة ػٍٝ اٌّشبسوخ فٝ إٌّبفغبد اإلل١ّ١ٍخ ٌٍغبِؼبد اٌّظش٠خ 

 .ٌُٙرشغ١غ اٌطالة ِٓ خالي ػًّ ِؼبسع خبطخ ثؤػّب 

 .البِخ ٚسػ ػًّ فٟ اٌّمشساد اٌذساع١خ 

 .البِخ ٔذٚاد ػ١ٍّخ ٚصمبف١خ ٚرٛػ٠ٛخ ٌٍطالة 

 ثشايح سعبيخ انطالة انًزعثشيٍ دساعيب : -3

 ٌٕغبػبد اٌ ِٓظبَ األوبد٠ّٝ ٌٍى١ٍخ رفشؽ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚ ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ثؼذد ٠ٛفش ا

عزؼظٝ اأعجٛػ١ب )اٌغبػبد اٌّىزج١خ( ٚ رٌه ؽزٝ ٠ّىٓ ٌٍطبٌت ؽٍت اٌّؼبٚٔخ ٌٍزغٍت ػٍٝ ِب 

 رؾظ١ٍٗ ِٓ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ.

  اٌفظً اٌذساعٝ ِغ ٠زُ ِزبثؼخ رطٛس ؽبٌخ اٌطالة اٌّزؼضش٠ٓ ِٓ خالي اٌّششذ األوبد٠ّٝ خالي

 سفغ رمش٠ش اٌٝ اداسح اٌى١ٍخ ٚ اإلرظبي ثؤ١ٌٚبء األِٛس ٌّغبػذح اٌى١ٍخ فٝ ِزبثؼخ ؽبٌخ اٌطبٌت.

 

ِؼب١٠ش اٌم١بط اٌّشعؼ١خ  -

 ٌٍجشٔبِظ

 اإلخشاءاد انًزجعخ نهزأكذ يٍ رىافق انجشايح انذساعيخ يع انًعبييش األكبديًيخ انًزجُبِ :

 ؼ١ّ١ٍخ ٚ رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ ثشئبعخ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌطالة ٌٍشئْٛ اٌز ٌغٕخ ثبٌى١ٍخ ٠ٛعذ

 اٌّزجٕبٖ. األوبد١ّ٠خ اٌّؼب١٠ش ِغ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌجشاِظ رٛافك ِذٞ ِزبثؼخ اٌشئ١غ١خ ِٙبِٙب ، ٚ أؽذ

  رُ رشى١ً ٌغبْ ٌٍّشاعؼخ اٌذاخ١ٍخ ِٓ أػؼبء اٌٍغٕخ اٌزٕف١ز٠خ ٌٛؽذح ػّبْ اٌغٛدح ثبٌى١ٍخ

اٌّخشعبد  اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ اٌزخظظٟ ثبٌى١ٍخ ٚاٌزؤوذ ِٓ رٛافك ٌّشاعؼخ ِٛاطفبد

 .ARSٌٍّؼب١٠ش اٌّشعؼ١خ  (ILOs)  اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّغزٙذفخ
 وإنً خبَت هزِ االخشاءاد يدت أٌ يكىٌ خشيح ركُىنىخيب انزعهيى:

 انًعبسف وانًفبهيى :   -١

رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ لذ اوزغت ِب  اٌٝ عبٔت اٌّؼبسف ٚاٌّفب١ُ٘ اٌؼبِخ  ، ٠غت أْ ٠ىْٛ خش٠ظ لطبع

:  ٍٟ٠ 

 ٠ٍُ ثفشداد اٌزظ١ُّ اٌزؼ١ٍّٟ ّٚٔبرعٗ  . ١ -١

 ٠ؼجش ػٓ اٌجشِغ١بد اٌزؼ١ّ١ٍخ  ، ٚٔظُ رؤ١ٌفٙب  . ٢ -١

 ٠ؼذد ِظبدس اٌزؼٍُ ثؤّٔبؽٙب اٌّخزٍفخ ٚاداسرٙب . ٣-١

 ٠ششػ ٔظُ اداسح ث١ئبد اٌزؼٍُ اإلٌىزش١ٔٚخ . ٤-١

 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ، ٚأعب١ٌت ؽفظٙب ٚاعزشعبػٙب .٠ٛػؼ لٛاػذ اٌج١بٔبد ٚ ٥-١

 ٠ظف ٔظُ فٙشعخ اٌّىزجبد ِٚشاوض اٌزؼٍُ  . ٦-١

 انًهبساد انزهُيخ  :  -2

اٌٝ عبٔت اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ اٌؼبِخ ٌٍخش٠ظ  ، ٠غت أْ ٠ىْٛ خش٠ظ لطبع رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ لبدسا 

 ػٍٝ أْ  :

َ ّٔبرط اٌزظ١ُّ اٌزؼ١ٍّٟ  .  ١ -2 ّٛ  ٠ُم

 ًٍ اٌّٛاد ٚاٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ  ،  الخز١بس أفؼٍٙب  .٠ؾ ٢ -2

 ٠فغش ث١ئبد اٌزؼٍُ ِٚشىالرٙب  ، ٠ٚؼغ ؽٍٛالً ٌزط٠ٛش٘ب  .  ٣-2

 ٠خطؾ  ِظبدس اٌزؼٍُ ثؤّٔبؽٙب اٌّخزٍفخ ٚاداسرٙب .2-4

 ٠ؾذد لٛاػذ اٌج١بٔبد ٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد ، ٚأعب١ٌت ؽفظٙب ٚاعزشعبػٙب . ٥-2

 بد ِٚشاوض اٌزؼٍُ  .٠ظُّ ٔظُ فٙشعخ اٌّىزج  ٦-2

 انًهبساد انًهُيخ  :  -3

اٌٝ عبٔت اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ اٌؼبِخ ٌٍخش٠ظ  ، ٠غت أْ ٠ىْٛ خش٠ظ لطبع رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ لبدسا 

 ػٍٝ أْ :

 ٠ٕزظ اٌّٛاد ٚاٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ االٌىزش١ٔٚخ . ١ -3

 ٠طجك ّٔبرط اٌزظ١ُّ اٌزؼ١ٍّٟ  . ٢ -3
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 دس اٌزؼٍُ  .٠شبسن فٟ اداسح ِشاوض ِظب ٣-3

 ٠غزخذَ لٛاػذ اٌج١بٔبد ٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد  . ٤-3

 ٠غزخذَ أدٚاد ٚٔظُ اداسح ث١ئبد اٌزؼٍُ اإلٌىزش١ٔٚخ  . ٥-3

 انًهبساد انعبيخ وانقبثهخ نهُقم : -4

اٌٝ عبٔت اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ اٌؼبِخ ٌٍخش٠ظ  ، ٠غت أْ ٠ىْٛ خش٠ظ لطبع رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ لبدسا 

 ػٍٝ أْ :

 ذَ شجىبد اٌؾبعت فٟ رظ١ُّ  ّٔبرط اٌزظ١ُّ اٌزؼ١ٍّٟ  . ٠غزخ ١ -2

 ٠ؼًّ ػّٓ فش٠ك ٌزٛط١ف  اٌّٛاد ٚاٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ  ،  ٚاخز١بس أفؼٍٙب  . ٢ -2

 ٠زٛاطً ِغ صِالء اٌزخظض ٌزؾ١ًٍ ث١ئبد اٌزؼٍُ ِٚشىالرٙب  ، ٠ٚؼغ ؽٍٛالً ٌزط٠ٛش٘ب  .  ٣-2

 بدس اٌزؼٍُ ثؤّٔبؽٙب اٌّخزٍفخ ٚاداسرٙب .ثغزخذَ اٌٛعبئً اٌغّؼ١خ ٚاٌجظش٠خ ٌؼشع  ِظ2-4

٠غزخذَ رطج١مبد اٌؾبعت فٟ ِغبي اٌزخظض فٟ اعز١ؼبة ٚرؾذ٠ش لٛاػذ اٌج١بٔبد ٚٔظُ  ٥-2

 اٌّؼٍِٛبد ، ٚأعب١ٌت ؽفظٙب ٚاعزشعبػٙب .

 ٠ظٙش لذساد اٌزؼٍُ اٌزارٟ فٟ ٚطف ٔظُ فٙشعخ اٌّىزجبد ِٚشاوض اٌزؼٍُ   ٦-2

 



 

 

 

 

11  

 

 د١ًٌ اٌجشٔبِظ  -

 غ١ش ِزٛافش□   فش    ِزٛا□ 

 اطذاس اٌّطجك ثبٌى١ٍخ؛ ؽ١ش ٠زُ ثبٌٕظبَرٙزُ اٌى١ٍخ ثزٛػ١خ اٌطالة أوبد١ّ٠ب ٚرٌه ٌؼّبْ ِؼشفزُٙ 

 ٌٚٛائؼ اٌذساع١خ إٌّب٘ظ ٠ٚزؼّٓ ِؾز٠ٛبد ،ٌزٛص٠ؼٗ ػٍٝ اٌطٍجخ  وز١ت ١٘ئخ ٌٍطبٌت ػٍٝ د١ًٌ

 ، ٠ٚزُ ِٚزطٍجبد اٌزخشط ٌذسعبداٌّمشساد اٌذساع١خ، االِزؾبٔبد ٚا ثخظٛص اٌغبِؼخ األوبد١ّ٠خ

 ٠غزغذ. ؽغت ِب د١ًٌ اٌطبٌت رؾذ٠ش

ٔظددبَ اٌّشاعؼددخ اٌذٚس٠ددخ   -

 ٌٍجشٔبِظ 

 غ١ش ِزٛافش□  ِزٛافش       

 أوضش ِٓ عٕخ□  عٕٛٞ       

 : وب٢رٝػذح ِغز٠ٛبد  بِظ ٚاٌّمشساد اٌذساع١خ ػٌٍٍٝٔجش اٌّشاعؼخ رزُ

دٚس٠خ داخ١ٍخ ثّشبسوخ ِٕغمٝ اٌغٛدح ثبأللغبَ  ٚؽذح ػّبْ اٌغٛدح ثبٌى١ٍخ: ٌغبْ ِشاعؼخ -1

  اٌؼ١ٍّخ. 

اٌشئْٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ ثشئبعخ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة: ِشاعؼخ  ٌغٕخ -2

 رمبس٠ش اٌجشٔبِظ اٌذساعٟ اٌغٕٛٞ ٚ ِٕبلشخ اإلعشاءاد اٌزظؾ١ؾ١خ إلصاٌخ أعجبة اٌمظٛس فٝ
  ٌذساع١خ اٌّخزٍفخ.أعب١ٌت اٌزؼٍُ ٚ رط٠ٛش اٌّمشساد ا

 اٌشئْٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚ رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ. ِغٍظ اٌى١ٍخ: ِٕبلشخ ٚ اػزّبد رمش٠ش ٌغٕخ -3

رزُ ِشاعؼخ اٌجشٔبِظ ثٛاعطخ ِشاعؼ١١ٓ خبسع١١ٓ ٌذ٠ُٙ خجشح وً خّظ عٕٛاد أٚ ػٕذ رؼذ٠ً 

 اٌالئؾخ.

ِدددددددذٜ رٛافدددددددك ا١ٌٙىدددددددً  -

األودددددبد٠ّٟ ٌٍجشٔدددددبِظ ِدددددغ 

 اٌّغزٙذف ِٓ اٌزؼ١ٍُ

 ىً األوبد٠ّٝ ٌٍجشٔبِظ )اٌّمشساد/اٌغبػبد( ِغ اٌّغزٙذف ِٓ اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ :٠زٛافك ا١ٌٙ

 :ًًيطبثقخ يصفىفخ يخشخبد انزعهى انًغزهذفخ ألهذاف انجشَبيح انزعهي 

 ِمشسارٗ خالي ِٓ ِؾممخ جشٔبِظاٌ اٌّغزٙذفخ ِٓ اٌزؼٍُ ِخشعبد رىْٛ أْ ػٍٝ اٌى١ٍخ ؽشطذ -

 ِزىبٍِخ ِغّٛػخ ر١ّٕخ بِظٔاٌجش ِؾزٜٛ ٠ؾمك ٚ اٌجشٔبِظ أ٘ذاف اٌّخشعبد ٘زٖ رؾمك ٚأْ
 .ٚغ١ش٘ب اٌّشىالد ٚؽً ٚاٌؼبِخ ٚاٌز١ٕ٘خ ا١ٌّٕٙخ ٚاٌّٙبساد اٌّؼبسف ِٓ ِزشاثطخ

 أ٘ذاف رطبثك ِٓ اٌزؤوذ ٠ٚزُ ؼٍّٝاٌ جشٔبِظٌٍ ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ِظفٛفخ ػذادا رُ -
 .اٌجشٔبِظ  ِٛاطفبد ّٔٛرط عز١فبءا ػٓ اٌّمشساد ِظفٛفخ ِغ اٌجشٔبِظ

  ًيغبهًبد يحزىيبد انجشَبيح انذساعً فً رًُيخ انًهبساد انزهُيخ و انعبيخ ورنك يزضح ف

 رىصيف انًقشساد.

 :اٌز١ٕ٘خ اٌّٙبساد ر١ّٕخ فٟ اٌذساعٟ اٌجشٔبِظ ٠غبُ٘ -

( ثبإلػبفخ اٌٝ ٘بغ١ش ٚ اٌّجزىشٚ اٌزفى١ش اإلثذاػٟ اػزّبد - ارخبر اٌمشاساد – اٌّشىالد ؽً)

 ِٙبساد رٕظ١ُ اٌّشبس٠غ اوزغبة -اٌؾبعت ِٙبساداوزغبة  - فش٠ك فٝ اٌؼًّ) ٙبساد اٌؼبِخاٌّ

 ٘ب(.غ١ش ٚ اٌظغ١شح 

 رم١ٍذ٠خ غ١ش أعب١ٌت اعزخذاَ فبْ ِٕٙغ١خ رذس٠ظ اٌّمشس رؼزّذ ػٍٝ اٌّمشسادؽجمب ٌّٛاطفبد  -
 ػٍٝ ؽالعإلاٚ ِٕبلشخ ؽٍمبد ٚ األثؾبس ٚاػذاد اٌزارٝ اٌزؼٍُ ػٍٝ اٌطالة رشغ١غ ٚ ٌٍزؼ١ٍُ

 اٌزخظظ١خ فٝ ِششٚػبد رطج١م١خ. ا٢ٌٝ اٌؾبعت ثشاِظ  اعزخذاَ ٚ اٌذ١ٌٚخ اٌّؼٍِٛبد شجىخ
 اٌّغزٙذفخ ِٓ اٌزؼٍُ ِخشعبدٌزؾم١ك بِظ ٚ اٌّمشساد اٌذساع١خ ٌٍٔجشاٌذٚس٠خ  اٌّشاعؼخ رزُ -

ٚ ٚؽذح اٌشئْٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚ رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ  ٚ ٌغٕخ اٌمغُٚ رشًّ  ػذح ِغز٠ٛبد جشٔبِظ ػٍٝاٌ

 ػّبْ اٌغٛدح ثبٌى١ٍخ ٚ ِغٍظ اٌى١ٍخ ٚ ٌغٕخ ِٓ اعزبرزح ِزخظظ١ٓ ِٓ اٌغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ

اٌّؼٛلددددددددددبد اإلداس٠ددددددددددخ  -

 ٚاٌزٕظ١ّ١خ

   ٚ ٍّٝال ٠ٛعذ ِؼٛلبد اداس٠خ ٌزؾم١ك اٌّؼبسف ٚ اٌّٙبساد اٌّغزٙذفخ ِٓ اٌجشٔبِظ اٌؼ

ٍى١ٍخ. ٚ ٠زجٕٝ ِشوض ػّبْ اٌزٝ ٠غت أْ ٠ىزغجٙب اٌخش٠غْٛ ؽجمب ٌأل٘ذاف اإلعزشار١غ١خ ٌ

 اٌّغزٙذفخ اٌزؼٍُ ِخشعبدٌزؾم١ك  اٌغٛدح ثبٌغبِؼخ رذػ١ُ ِغٙٛداد ٚؽذح ػّبْ اٌغٛدح ثبٌى١ٍخ

 ٌغبْ اٌّشاعؼخ اٌخبسع١خ ٌٍّفبد اٌّمشساد ثبٌى١ٍخ. ػمذ اٌذٚساد ٚأ٠ؼب ػٓ ؽش٠كػٓ ؽش٠ك 
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 رقىيى طالة نقيبط يذي اكزغبة انًغزهذف يٍ انزعهيى :  -2

 اد اٌزم٠ُٛ :أدٚ -

 : آنيخ انزقىيى و رشًم ( أ

  اِزؾبٔبد لظ١شح(Quizzes) .ٌٍّٝمشس اٌذساع 

 رى١ٍفبد ٌم١بط ِذٜ اعز١ؼبة اٌطبٌت ٌزطج١مبد اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ.   

 ؽجمب ٌّٛاطفبد اٌّمشس اٌذساعٝ(  دساعبد ثؾض١خ( (Research Study & Presentations). 

  ِششٚػبد طغ١شح(Mini-projects) ظ١ُّ.ٌّمشساد اٌز 

 .ٝاِزؾبٔبد رؾش٠ش٠خ فٝ ِٕزظف اٌفظً اٌذساعٝ ٚ فٝ ٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساع 

 ٕٗأػّبي اٌغ 

 ٍّٟاٌزطج١مٟ/اِزؾبْ اٌؼ 

 ٟٙاِزؾبْ اٌشف 

 .البِخ ِؼبسع 

 اٌّٛاػ١ذ: -

 10&5 أػّبي اٌغٕٗ االعجٛع 

 6  اِزؾبْ ٔظف اٌفظً االعجٛع 

 ٍّٟ13 اٌزطج١مٟ االعجٛع/اِزؾبْ اٌؼ 

 14   اِزؾبْ اٌشفٟٙ االعجٛع  

 15   اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفظً االعجٛع 

 اإلِزؾبْ اٌزؾش٠شٜ ٌٕٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٝ 

ِالؽظبد اٌّشاعغ اٌخبسعٟ  -

:2018 

 :ًٚعذد ثؼغ اٌّالؽظبد ٌٍّشاعغ اٌخبسعٟ ِض 

o ( 4رؼذ٠ً ٌجؼغ األ٘ذاف ٚاٌّؼب١٠ش ٚٔٛارظ اٌزؼٍُ ٌززىبًِ ػٍٝ ِذاس اٌجشٔبِظ .)عٕٛاد 

o  ٠زٕبعت ِغ اؽز١بعبد عٛق اٌؼًّ.الزشاػ ٌجؼغ اٌّمشساد ثّب 

 

 اإليكبَبد انزعهيًيخ : -10

ٔغدددددجخ أػؼدددددبء ١٘ئدددددخ  -

 اٌزذس٠ظ اٌٝ اٌطالة 
 إلعّبٌٝ ػذد اٌطالة اٌّم١ذ٠ٓ فٝ اٌى١ٍخ فٝ األلغبَ األوبد١ّ٠خ ٌٍؼبَ األوبد٠ّٝ ٔغجخ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 ٌإلِىبٔبد اٌجشش٠خ : NORMS وبف١خ ؽجمب ٌٍّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ اٌّشعؼ١خ اٌم١ِٛخ 2019/ 2018

 13أعضبء هيئخ انزذسيظ انًعيُىٌ =   عذد 

 2أعضبء هيئخ انزذسيظ انًُزذثىٌ =  عذد 

  ْٕٛ51: 1= ٔغجخ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌّؼ١ 

 

ِددددددددددددددذٜ ِالءِددددددددددددددخ  -

رخظظبد أػؼدبء ١٘ئدخ 

اٌزذس٠ظ ٚرٛص٠غ األػجدبء 

ػٍددد١ُٙ ؽجمدددبً الؽز١بعدددبد 

 اٌجشٔبِظ :

 غ١ش ِٕبعت )ٌّبرا؟(□ ٝ ؽذ ِب  اٌ□ ِٕبعت            

ى١ٍخ ِٕٙغ١خ ٌزؼ١١ٓ أٚ أزذاة أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ رؼزّذ ػٍٝ رٛف١ش اٌزخظظبد اٌؼ١ٍّخ ٌأللغبَ اٌرزجٕٝ 

اٌّخزٍفخ ، ثؾ١ش ٠زُ رى١ٍف ػؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثزذس٠ظ اٌّمشساد اٌذساع١خ ؽجمب ٌٍزخظض اٌؼٍّٝ اٌذل١ك ٚ 

 ؽظً ِٕٙب ػٍٝ دسعخ أعزبر ِغبػذ أٚ دسعخ أعزبر.رخظض اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ اٌذائّخ اٌزٝ 

 اٌّىزجخ : -
   غ١ش ِٕبعت )ٌّبرا؟(□ اٌٝ ؽذ ِب    □  ِٕبعت                                     

 اٌغ١ذح ٚاٌز٠ٛٙخ ٚاإلػبءح ٚإٌظبفخ ثبٌٕظبَ ٠ٛعذ ثبٌى١ٍخ ِىزجخ رزّزغ 
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  ُثبٌّىزجبد. اٌّٛاسد اٌّبد٠خ ٚ اٌجشش٠خ اٌخبطخ رطج١ك ِؼب١٠ش٠ز 

 . رفزمش ٌٍٛعبئً اٌغّؼ١خ ٚاٌجظش٠خ 

 .رفزمش الربؽخ شجىخ االٔزشٔذ ٌٍطالة ٚألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

 اٌّؼبًِ : -

 غ١ش ِٕبعجخ )ٌّبرا؟(□ اٌٝ ؽذ ِب    □  ِٕبعجخ              

 ٔبِظ اٌؼٍّٝ ٚ ٌزؾم١ك اٌّؼبسف ٚ اٌّٙبساد اٌّغزٙذفخ ِٓ اٌجش رزٛافش ثبٌى١ٍخ اٌّؼبًِ اٌزخظظ١خ اٌالصِخ

 اٌزٝ ٠غت أْ ٠ىزغجٙب اٌخش٠غْٛ ؽجمب ٌأل٘ذاف اإلعزشار١غ١خ ٌٍى١ٍخ.

 ًِششٚؽ ١٘ئخ  األوبد١ّ٠خ اٌم١ِٛخ اٌّشعؼ١خ ؽجمب ٌٍّؼب١٠ش رزٛافش اعشاءاد األِٓ ٚ اٌغالِخ ثبٌّؼب ٚ

 اٌذفبع اٌّذٔٝ ٚ اٌؾش٠ك. 

 عٛدح اٌزؼ١ٍُ  رٕبعت اٌّؼبًِ اٌزخظظ١خ أػذاد اٌطالة اٌّغّٛػ ثٙب ؽجمب ٌّؼب١٠ش. 

  ًِرٕبعت اٌطبلخ اإلعز١ؼبث١خ ٚ اٌّغبؽخ اٌّخظظخ ٌىً ؽبٌت فٝ اٌّؼب. 

 اٌؾبعت ا٢ٌٟ: -

 غ١ش ِٕبعت )ٌّبرا؟(□ اٌٝ ؽذ ِب    □  ِٕبعت               

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚأػؼبء ٌٍطالة ٚاٌجؾض١خ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبإلؽز١بعبد رفٟ ا٢ٌٟ ٌٍؾبعت اٌى١ٍخ ِؼبًِ رخظض

 .ُٙ ٚع١ّؼٙب رؼًّ ثىفبءح ِٚؼب١ٔٚ

ِذٜ اٌزؼبْٚ ِغ عٙبد  -

األػّبي فٟ رٛف١ش فشص 

 اٌزذس٠ت ٌٍطالة :

  ِغ اٌششوبد ٚاٌّئعغبد ٌزٛف١ش فشص  شٚرٛوالد رؼبْٚاٌزٞ ِٓ ِٙبِٗ ػمذ ث اٌخذِخ ثبٌى١ٍخ٠ٛعذ ِشوض

 رذس٠ت ٌٍطالة.

  د راد اٌظٍخ ثزخظظبد اٌى١ٍخ.رمَٛ اٌى١ٍخ ثزٕظ١ُ ٍِزمٝ اٌزٛظ١ف ع٠ٕٛب ٚرمَٛ ثذػٛح ػذد ِٓ اٌششوب 

أٞ ِزطٍجبد أخشٜ  -

 ٌٍجشٔبِظ:

  ٚٚسػ اٌؼًّ ٚاٌّئرّشاد راد اٌظٍخ.رفؼ١ً ِشدٚد اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ 

  رؼذ٠ً الئؾخ زخظض ٠ٚزُ ا٢ْ ٍغ١ش ِٛاوجخ ٌٍزطٛس اٌؼٍّٟ ٌلذ٠ّخ ٚ ثؼغ ِغ١ّبد اٌّمشساد

 س٠ٛط رؼذ٠ً عضئٟ.ٛاٌجىبٌ
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 :  إداسح اندىدح وانزطىيش -11

 ٔظبَ اٌّزبثؼخ ٌغٛأت اٌمظٛس:  -

 غ١ش فؼبي )ٌّبرا؟(  □ اٌٝ ؽذ ِب    □  فؼبي                

ثٕبء ػٍٝ رمبس٠ش اٌغٛدح ٌٍفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ رُ رؾذ٠ذ عٛأت اٌمظٛس ٚ ارخبر اإلعشاءاد 

 اٌزظؾ١ؾ١خ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ :

 انُقص فً أعضبء هيئخ انزذسيظ/انهيئخ انًعبوَخ 

زذاة أ ػؼبء ١٘ئخ رذس٠ظ ٌّٛاعٙخ إٌمض فٝ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِغ ِشاػبح اٌزخظظ١خ رُ أ

 ٚ اٌىفبءح.

 

اعشاءاد رطج١ك ٌٛائؼ ٚلٛا١ٔٓ اٌى١ٍدخ  -

 ٚاٌغبِؼخ:

 غ١ش ِٕبعجخ )ٌّبرا؟(□ اٌٝ ؽذ ِب    □  ِٕبعجخ           

ج١ك ٌٛائؼ ٚ لٛا١ٔٓ اٌى١ٍخ ٚ ثٕبء ػٍٝ رمبس٠ش اٌغٛدح ٌٍفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ رُ ارخبر اعشاءاد ٌزط

 اٌغبِؼخ :

  ٚعٛد آ١ٌخ ِزبثؼخ ٌشإعبء األلغبَ ٌزغغ١ً ؽؼٛس ٚ غ١بة اٌطالة فٝ اٌّمشساد اٌذساع١خ

 اٌّخزٍفخ.

  )ْٛبػذاد ٚصبئك اٌغٛدح فٝ ٍِفبد ثاٌضاَ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ )اٌّؼ١ْٕٛ/اٌّؼبسْٚ/إٌّزذث

 ٌٗ ػٍٝ عٛدح األداء.اٌّمشساد ٚ رؾش٠ش اعزّبساد اٌزم٠ُٛ اٌزارٝ اٌذا

 اٌّؼبٚٔخ ثغذاٚي اٌغبػبد  رى١ٍف سإعبء األلغبَ ثّشاعؼخ اٌزضاَ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ/ا١ٌٙئخ

 اٌّىزج١خ اٌّؼٍٕخ ٌٍطالة.
 

ِذٜ فبػ١ٍخ ٔظــبَ اٌّشاعؼدخ اٌذاخ١ٍدخ  -

 فٟ رط٠ٛش اٌجشٔبِظ:

  َٛاٌؼ١ٍّخ ثؼًّ ٌغبْ داخ١ٍخ ِٓ ٚؽذح ػّبْ اٌغٛدح ثّشبسوخ ِٕغمٝ اٌغٛدح ثبأللغبَ رم

ِشاعؼخ دٚس٠خ ٌزمبس٠ش ٚ ٍِفبد اٌّمشساد اٌذساع١خ ٚ ِشاعؼخ رمبس٠ش اٌّمشساد فٝ ٔٙب٠خ 

 وً فظً دساعٝ ٚ رمبس٠ش اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٝ ٔٙب٠خ اٌؼبَ األوبد٠ّٝ.

  ٟ٠زُ ِٕبلشخ أٚعٙٗ اٌمظٛس اٌٛاسدح فٝ رمبس٠ش اٌّمشساد اٌذساع١خ ٚ رمبس٠ش اٌجشٔبِظ اٌذساع

إلعشاءاد اٌزظؾ١ؾ١خ إلصاٌخ أعجبة اٌمظٛس ٚ ٚػغ اٌخطؾ اٌّغزمج١ٍخ ٌزؾذ٠ش ثٙذف ػًّ ا

 ٌىٝ رزٛافك ِغ أؽذس اٌزطٛساد اٌزىٌٕٛٛع١خ. ٚ اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌجشاِظٚ رط٠ٛش 

 

ِالؽظبد اٌّشاعؼ١ٓ اٌخبسع١١ٓ ف١ّدب  -

٠خددددض ِخشعددددبد اٌجشٔددددبِظ ِٚؼددددب١٠ش 

 اٌم١بط:

  َٛثؼًّ ِشاعؼخ دٚس٠خ ٌزمبس٠ش ٍِٚفبد اٌّمشساد ٌغبْ خبسع١خ ِٓ ِشوض ػّبْ اٌغٛدح رم

ِذٜ ِطبثمزٙب ٌٍّؼب١٠ش  ٌزم١١ُاٌذساع١خ ِٚشاعؼخ رمبس٠ش اٌّمشساد فٝ ٔٙب٠خ وً فظً دساعٝ 

اٌم١ِٛخ األوبد١ّ٠خ اٌّشعؼ١خ ٠ٚزُ رذ٠ٚٓ ِالؽظبرُٙ فٝ رمبس٠ش ٠زُ سفؼٙب اٌٝ اٌّذ٠ش اٌزٕف١زٜ 

ٗ اٌٝ ػ١ّذ اٌى١ٍخ إلرخبر اإلعشاءاد ٌّشوض ػّبْ اٌغٛدح ٚاٌزٜ ٠مَٛ ثذٚسٖ ثبسعبٌ

 اٌزظؾ١ؾ١خ اٌالصِخ.

 ٚ:ٟعذد ٘زٖ اٌّالؽظبد ٌٍّشاعغ اٌخبسع 

 رؼذ٠ً ٌجؼغ األ٘ذاف ٚاٌّؼب١٠ش ٚٔٛارظ اٌزؼٍُ ٌززىبًِ ػٍٝ ِذاس اٌجشٔبِظ. -

 .الزشاػ ثؼغ اٌّمشساد اٌزٟ رالئُ عٛق اٌؼًّ  -
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١٘ىددددددً اٌجشٔددددددبِظ )  -

 اٌّمشساد / اٌغبػبد(: 

 سنوات 2:     مدة البرنامج -أ 
 :  نعري وتطبيقي  هيكل البرنامج

 ساعة 492 ساعة اجمالي  851ساعة ،عممى  831: نعري  عدد الساعات  / عدد الهحدات

 ال ٠ّىٓ اػبفخ ِمشس دْٚ اػزّبدٖ ِٓ اٌّغٍظ االػٍٝ ٌٍغبِؼبد ِمشساد عذ٠ذح: -

 اٌزذس٠ت ٚاٌّٙبساد: -

 ثٕبء ػٍٝ اعزج١بْ ٚاعزطالع اإلؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ. اٌزذس٠ج١خ اٌغ٠ٕٛخ ٠زُ ٚػغ اٌخطخ -

 اٌزذس٠ج١خ. ٌٍخطخ ٠زُ رذس٠ت أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ/ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ؽجمًب -

 . ٠زُ ػًّ دٚساد رذس٠ج١خ ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ/ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ 

 ٠ظ/ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ػٓ ؽش٠ك ٌغٕخ اٌزذس٠ت ٚاٌزٛػ١خ اٌزبثؼخ ٌٛؽذح ػّبْ اٌغٛدح ٠زُ رذس٠ت أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس

 ثبٌى١ٍخ.

 

 

 

 

 

ِمزشؽدددددددبد لطدددددددبع  -

األػّدددددددددبي ٌزطددددددددد٠ٛش 

 اٌجشٔبِظ:

 

 يدبالد انزطىيش
يقزشحبد 

 انزطىيش
 يؤششاد انًزبثعخ انًغئىل انزىقيذ انيبد انزُفيز

انًعبييش 

 األكبديًيخ

 رطج١دك ِزبثؼخ

 ٚ اٌّؼدددب١٠ش

 رٛافمٙدب ِدذٞ

 ِخشعدبد ِغ

 اٌددددددددددددددددددددددزؼٍُ

 اٌّغزٙذفخ

 اٌذٚس٠ددخ اٌّزبثؼددخ

 ٌؼ١ٍّدددددخا ٌغددددد١ش

 .اٌزؼ١ّ١ٍخ

 ؽٛاي اٌؼبَ

 سئدددددددددددددددد١ظ

 اٌمغُ ِغٍظ

 ٌغٕدخ سئ١ظ

 اٌّؼددددددددددددب١٠ش

ٚ  االوبد١ّ٠خ

اٌّمدددددددشساد 

 اٌذساع١خ

 

 

 اٌّؼددب١٠ش رطج١ددك.

 ثٕغددجخ االوبد١ّ٠دخ

 ػٍٟ % ٠٩

 .االلً

 انجشَبيح رصًيى

رؾدددددددددددددددددددذ٠ش 

رٛطددددددددددددددد١ف 

 ٌجشٔدددددبِظا

ٚاٌّمددددددددشساد 

 رجؼدب اع١خاٌذس

 ٌزمبس٠ش

 عؼدددخاٌّشاا

 اٌخبسع١خ

 ثظدددددٛسح

 دٚس٠خ

 

 ٌؼشع ػًّ ٚسشخ

 رمددددددددددبس٠ش ٔزددددددددددبئظ

 رؾذ٠ذ ٚ اٌّشاعؼخ

 ٌزٍمدددددٟ ِٛاػ١دددددذ

 اٌّؾذصخ اٌزٛط١فبد

 ١٘ئددخ اػؼددبء ِددٓ

 اٌزذس٠ظ

أغغدددددددددددددطظ 

2019 

 ٌغٕددددددددددددددددددددخ

 اٌّؼددددب١٠ش

 االوبد١ّ٠خ

ٚاٌّمددددشساد 

 اٌذساع١خ

ِٚمددشساد  ثشٔدبِظ

 فدٟ ِؾذصخ دساع١خ

 ػددبَ وددً ثذا٠ددخ

 ٠٩ خثٕغدج دساعدٟ

 االلددً ػٍددٟ %

 اؽز١بعددبد ؽغددت

 ِدددٓ اٌجشٔدددبِظ

 .اٌزؾذ٠ش

 انزعهيى وانزعهى

 رٕف١دز ِزبثؼدخ

 اعزشار١غ١بد

 اٌزؼٍُ ٚ اٌزؼ١ٍُ

 اٌؼ١ٍّدخ ع١ش ِزبثؼخ-

 .اٌزؼ١ّ١ٍخ

 اٌطالة ِغ ٌمبءاد-

 اػؼدبء ِدغ ٌمبءاد-

 اٌزذس٠ظ ١٘ئخ

 

 

 ؽٛاي اٌؼبَ

 سئدددددددددددددددد١ظ

 ٌغٕخ +اٌمغُ

 اٌزؼٍدددددددددددددددد١ُ

 اٌزؼٍُٚ

 رٛافدددددددددددك

 االعددددزشار١غ١بد

 إٌّفدزح ٚ ٌّؼزّدذحا

 % 08 ثٕغجخ

 يخشخبد رقىيى

 انزعهى

 ِدٓ االعدزفبدح

 رؾ١ٍددً ٔزددبئظ

 االِزؾبٔدددبد

 رؾ١ٍدً رمدبس٠ش

 االِزؾبٔدددددددددددبد

 ػٍددٟ رددٛصع

 2019ِبسط 

أعددددددددددددددزبر  -

 اٌّمشس 

سئدددددددددددد١ظ  -

 ورقةةةةةةةةةةةةةة امت انيةةةةةةةةةةةةةة
مسةةةةةةتوشية ال ةةةةةةرو  
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 رطددد٠ٛش فدددٟ

 اٌزم٠ُٛ ٔظُ

 ١٘ئددخ اػؼددبء
 ِدددغ اٌزدددذس٠ظ

اإلػزّبد اٌزٛػ١خ

ِدددددددٓ ِغٍدددددددظ 

 اٌى١ٍخ.

اٌمغددددددددددددددددددُ 

 ٌٍّزبثؼخ.
 الالزم توافرها

تحسين الهرقة 
االمتحانية من 
حيث الشكل 
 والمضمهن 

بيانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  -
الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
والكميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 واض ة.
عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد  -

صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ات 
االختبةةةةةةةةةةةةةار إذا 
كةةان أك ةةر مةة  

 ص  ة.
ت ديد درجة  -

 كل سؤال.
التنةةةةةةو  فةةةةةةي  -

 األسئمة.

ت ةةليل لجنةةة  -
مةةةةةةةةةة  أع ةةةةةةةةةةا  
هيئةةةةةة التةةةةةةدر   
ل  ةةةأل األورا  

 االمت انية.
تسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجيل  -

المالحعةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
عمةةةةةةةةةةةةةةى األورا  
االمت انيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
الغيةةةةةةر مطابقةةةةةةة 
ومناق ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
أع ةةةةةةةا  هيئةةةةةةةة 

 التدر  . 
تقةةةدنم نمةةةاذج  -

أوليةةةةةةةةةةةةةةةةة ألورا  
امت انيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبع  
المقةررات لمتككةد 
مةةةةةةةة  سةةةةةةةةالمت ا 
وفقةةةةةةةةا لمعةةةةةةةةايير 

 الورقة.

فجشا٠دددددددددددددددش : 

 2019اثش٠ً 

رئةةةةةةةةةةةةةةةةةةي   -
 القسم
أع ةةةةةةةةةةا   -

هيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 التدر  

 

ورقةةةةةةةةةةةةةة امت انيةةةةةةةةةةةةةة 
مسةةةةةةتوشية ال ةةةةةةرو  

 الالزم توافرها

 صياغة فُيبد
 التعلم نهاتج

 .المستهدفة

تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدر    -
أع ةةةةةا  هيئةةةةةة 
التدر   فنيات 
صةةةيانة نةةةوات  

 التعمم.

عقةةةةةةةةةةةد ور  عمةةةةةةةةةةةل 
لكيفية صيانة نوات  

 التعمم.
االسةةةةتعانة بالمعةةةةايير 
القوميةةةةةةةةةةةة ال ياسةةةةةةةةةةةية 

 األكادنمية.

عجزّجش : ِدب٠ٛ 

2019 

رئةةةةةةةةةةةةةةةةةةي   -
 القسم
أع ةةةةةةةةةةا   -

هيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 التدر  

 

 توظيةةةةةةةةةةة  ع ةةةةةةةةةةةو
هيئةةةةةةةةةةةةةةةةة لوسةةةةةةةةةةةةةةةةائل 
تكنولوجيةةةةةةةا التعمةةةةةةةيم 

 ب اعمية
 

رفعيم إداسح 

األصيبد 

 وانكىاسس

وضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   -
الئ ةةةةة داخميةةةةة 
 إلدارة األزمات

 خطة وتن يذ إعداد -
 فر ق الوحدة لتدر  
 أسةةةالي  عمةةةي

٠ٕدددددددددددددددددددددب٠ش: 

 أغغطظ

2019 

وحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة 
 الجودة

 معمنةةة خطةةة -
 األزمةةات إلدارة

 والكوارث
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 .د أؽّذ ِظطفٝ وبًِ ػظشأانًغئىل عٍ انجشَبيح :      

  2012/    2/     4انزبسيخ :                           انزىقيع :                          

 

 

 

 األزمات. مواج ة
 خطةةةة تن يةةةذ -

 لتدر  
 لتقيةيم آليةة وضة 
 إدارة األزمةات أدا 

 .والكوارث

 في الك ا ة ز ادة -
 األزمات إدارة

 والكوارث

رقهيم عذد 

 انًُزذثيٍ

 
مخاطبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
بتغييةةةر الخطةةةة 
الخمسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية 
وتةةةةةوفير درجةةةةةة 
ماليةةةةة اضةةةةاشية 

 لمقسم

ز ةةادة عةةدد السةةاعات 
 التدر سية لممنتدبي  

 
مخاطبةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةة 
 بتوفير درجة مالية

 ٛ١ٌٛ٠2019 

 عميد الكمية
وكيةةل الكميةةة 
ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئون 

 التعميم 

 تةةةوفير درجةةةةة ماليةةةةة 
بتعيةةي  ع ةةو هيئةةة 
 معاونة داخل القسم

 
ت ميةةةةةةةةةةةل سةةةةةةةةةةةاعات 
 اضاشية لممنتدبي 

 

 اٌّغئٛي ػٓ اٌزٕف١ز : -
 .أعزبرح اٌّمشساد 

  اٌمغُسئ١ظ. 

 رٛل١ذ اٌزٕف١ز : -
 2019/ 2018اٌؼبَ األوبد٠ّٟ 
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 (15ًَىرج سقى )

 رقشيش عٍ ثشَبيح دساعي

 2019/2020نهعبو األكبديًي     

 انًُىفيخخبيعخ 

 انزشثيخ انُىعيخ كهيخ :

 ركُىنىخيب انزعهيى قغى : 

 يعهىيبد أعبعيخ   -أ 

 رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُثىبٌٛس٠ٛط  اعُ اٌجشٔبِظ :  -1

 رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ اٌزخظض : -2

 دساع١خ صّبْ فظٛيعٕٛاد دساع١خ ِٛصػخ ػٍٝ  أسثغ  ػذد اٌغٕٛاد اٌذساع١خ : -3

ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح / ػذد  -4

 اٌّمشساد:
 ساعة 442،  إجمالى ( عممي851( نعري + )833)

 يتم اختيار أستاذ المادة ومعه األساتذة المساعدون والمدرسون بالقسم أعظ رشى١ً ٌغبْ اٌّّزؾ١ٕٓ: -5

 غ١ش ِزبػ□ ِزبػ           ٔظبَ اٌّّزؾ١ٕٓ اٌخبسع١١ٓ  : -6

 يعهىيبد يزخصصخ   -ة 

إحصبئيبد : -7  

 ػذد اٌطالة اٌٍّزؾم١ٓ ثبٌجشٔبِظ: -
  ٌٝٚ142=    2016/2017فٝ اٌؼبَ األوبد٠ّٝ  ػذد اٌطالة ثبٌفشلخ األ 

  123=     2017/2018فٝ اٌؼبَ األوبد٠ّٝ  ػذد اٌطالة ثبٌفشلخ اٌضب١ٔخ 
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 119=    2018/2019ٝ اٌؼبَ األوبد٠ّٝ ػذد اٌطالة ثبٌفشلخ اٌضبٌضخ ف 

  ّٝ118=  2019/2020ػذد اٌطالة ثبٌفشلخ اٌشاثؼخ فٝ اٌؼبَ األوبد٠ 

 % 9666=  2019/2020ٔغجخ اٌطالة إٌبعؾ١ٓ  ثبٌفشلخ اٌشاثؼخ فٝ اٌؼبَ األوبد٠ّٝ  ِؼذي إٌغبػ فٟ اٌجشٔبِظ )%(: -

ارغبٖ االٌزؾبق ثبٌجشٔبِظ )ِٕغٛثخ  -

ٍّزؾمخ ثبٌجشٔبِظ اٌٝ األػذاد اٌ

 عٕٛاد(: 3خالي آخش 

 ِزٕبلض□        صبثذ□  ِزضا٠ذ          

 ٔزبئظ االِزؾبْ إٌٙبئٟ : -
      عذد        %                    عذد                     

            %100    118   أرُ اٌجشٔبِظ                   118      

 ) % ( : رٛص٠غ رمذ٠شاد إٌغبػ  -

 % جيد جدا 53,2% امتياز              3,2
 % مقبول4,5% جيد                  42
 % باقون لالعادة8,2% باقون بمادة           8,2

 : انًعبييش األكبديًيخ -8

انًعااااااااااااابييش األكبديًياااااااااااااخ  8/1

 : انًشخعيخ

  ُش ّؼب١٠ثبٌى١ٍخ ثبعزخذاَ اٌرىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ بِظ ٔاػذاد ِٛاطفبد ثشر

 .(ARS) اٌّئعغ١خ األوبد١ّ٠خ
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 انًغزهذفبد انزعهيًيخ انًقشساد انذساعيخ

 يهبساد عبيخ يهبساد يهُيخ يهبساد رهُيخ يعشفخ و فهى إعى انًقشس

 ِمذِخ اٌؾبعجبد
                      5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2

  29/أ/2  27/أ/2
              6/د/2  4/د/2  2/د/2 1/د/2                          14/ج/2         5/ج/2    1/ج/2                      14/ة/2         5/ة/2    1/ة/2

              6/د/2     1/د/2                                      2/ج/2                              7/ة/2     2/ة/2 1/ة/2              17/أ/2            5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2 1ِمذِخ اٌجشِغخ 

 اعبع١بد أزبط اٌشعِٛبد اٌزؼ١ّ١ٍخ
       18/أ/2       11/أ/2    7/أ/2     3/أ/2  

      25/أ/2
             7/د/2    3/د/2  1/د/2                                8/ج/2     3/ج/2  1/ج/2                            8/ة/2     3/ة/2  1/ة/2

 اٌّزبؽف ٚاٌّؼبسع 
 15/أ/2    11/أ/2       4/أ/2  3/أ/2  

       24/أ/2      18/أ/2  16/أ/2
             7/د/2    3/د/2  1/د/2                                    4/ج/2 3/ج/2                      16/ة/2        8/ة/2    4/ة/2   1/ة/2

 بدس٠بػ١بد اٌؾبعج
                     8/أ/2   5/أ/2     1/أ/2

  29/أ/2
                4/د/2   1/د/2                                   5/ج/2    1/ج/2                               5/ة/2    1/ة/2

 األراػخ ٚاٌزغغ١الد اٌظٛر١خ
  15/أ/2 14/أ/2        6/أ/2      1/أ/2

   28/أ/2   25/أ/2 24/أ/2       17/أ/2
   17/د/2            5/د/2    1/د/2                                  6/ج/2     1/ج/2                  18/ة/2            6/ة/2     1/ة/2

              6/د/2     1/د/2                                      2/ج/2                              7/ة/2     2/ة/2 1/ة/2              17/أ/2            5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2 2ِمذِخ اٌجشِغخ 

 اعبع١بد اٌزظ٠ٛش اٌؼٛئٟ
    11/أ/2    7/أ/2   4/أ/2  3/أ/2  1/أ/2

   25/أ/2       18/أ/2  16/أ/2 15/أ/2

   28/أ/2

      16/ة/2    12/ة/2    8/ة/2     3/ة/2  1/ة/2

              22/ة/2
       16/ج/2        8/ج/2       1/ج/2

           29/ج/2      23/ج/2
           7/د/2    3/د/2  1/د/2

  18/د/2

 ِذخً اٌٟ ره اٌزؼ١ٍُ 
 6/أ/2 5/أ/2 4/أ/2  3/أ/2 2/أ/2 1/أ/2
 15/أ/2    11/أ/2 11/أ/2 9/أ/2  7/أ/2

      25/أ/2  23/أ/2     18/أ/2 17/أ/2 16/أ/2

    11/ة/2  8/ة/2  6/ة/2  4/ة/2 3/ة/2  1/ة/2

              22/ة/2    18/ة/2  16/ة/2  14/ة/2
  8/ج/2    4/ج/2 3/ج/2  1/ج/2

                        16/ج/2  14/ج/2    11/ج/2
       7/د/2 6/د/2   3/د/2 2/د/2 1/د/2

      14/د/2

 األؽظبء اٌزطج١مٟ ثبٌؾبعت
  22/أ/2              8/أ/2        1/أ/2

       24/أ/2
                           9/ة/2        1/ة/2

                              5/ج/2    1/ج/2

     35/ج/2
                4/د/2   1/د/2

 اٌّظغشاد اٌف١ٍّ١خ
              11/أ/2      4/أ/2    1/أ/2

       24/أ/2
        12/د/2    8/د/2       1/د/2                             11/ج/2 11/ج/2         1/ج/2                         11/ة/2 11/ة/2         1ة//2

                         11/ة/2          1/ة/2             18/أ/2        11/أ/2 9/أ/2         1/أ/2 اٌفٙشعخ اٌٛطم١خ
  15/ج/2    11/ج/2          1/ج/2

                       17/ج/2
        12/د/2    8/د/2       1/د/2
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 انًغزهذفبد انزعهيًيخ انًقشساد انذساعيخ

 يهبساد عبيخ يهبساد يهُيخ يهبساد رهُيخ يعشفخ و فهى إعى انًقشس

 اٌطجبػخ ٚإٌغخ ٚاٌزغ١ٍذ
         15/أ/2    11/أ/2    7/أ/2     3/أ/2  1/أ/2

       24/أ/2
           9/د/2        1/د/2                     19/ج/2       12ج//2           1/ج/2                        12/ة/2         3/ة/2  1/ة/2

 ِجبدة اٌزشث١خ
  19/أ/2      13/أ/2 12/أ/2            

          21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2                               

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
   17/د/2 16/د/2               

   17/د/2      11/د/2              36/ج/2                                    35/ة/2                                               18/أ/2  16/أ/2          6/أ/2       لشاءاد ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ

 19/د/2   16/د/2                39/ج/2                                         33/ة/2                                 31/أ/2                               دساعبد ث١ئ١خ

  34/ة/2                                                  14/أ/2        6/أ/2     2/أ/2  لشاءاد ثبٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ
 34/ج/2                                 

     35/ج/2
     15/د/2              

                21/ة/2                        26/أ/2       19/أ/2                    ِجبدة ػٍُ إٌفظ
             21/ج/2                   

       33/ج/2
          11/د/2         

 ٛافز (اٌؾبعت ا٢ٌٟ ) ٔ
                      5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2

  29/أ/2  27/أ/2
              6/د/2  4/د/2  2/د/2 1/د/2                          14/ج/2         5/ج/2    1/ج/2                      14/ة/2         5/ة/2    1/ة/2

 أزبط اٌظٛس اٌؼٛئ١خ 
    11/أ/2    7أ//2   4/أ/2  3/أ/2  1/أ/2

   25/أ/2       18/أ/2  16/أ/2 15/أ/2

   28/أ/2

      16/ة/2    12/ة/2    8/ة/2     3/ة/2  1/ة/2

              22/ة/2
       16/ج/2        8/ج/2       1/ج/2

           29/ج/2      23/ج/2
           7/د/2    3/د/2  1/د/2

  18/د/2

 (1زؼ١ّ١ٍخ )أزبط اٌشعِٛبد اٌ
       18/أ/2       11/أ/2    7/أ/2     3/أ/2  

      25/أ/2
             7/د/2    3/د/2  1/د/2                                8/ج/2     3/ج/2  1/ج/2                            8/ة/2     3/ة/2  1/ة/2

                         11/ة/2          1/ة/2             18/أ/2        11//أ2 9/أ/2         1/أ/2 اٌّشاعغ اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ
  15/ج/2    11/ج/2          1/ج/2

                       17/ج/2
        12/د/2    8/د/2       1/د/2

 أعٙضح ػشع
             15/أ/2     11/أ/2          1/أ/2

   28/أ/2
                  2/د/2 1/د/2                        16/ج/2  14/ج/2             1/ج/2                    16/ة/2               1/ة/2

                         11/ة/2          1/ة/2             18/أ/2        11/أ/2 9/أ/2         1/أ/2 ِىزجبد شبٍِخ
  15/ج/2    11/ج/2          1/ج/2

                       17/ج/2
        12/د/2    8/د/2       1/د/2

              6/د/2     1/د/2                                      2/ج/2                              7/ة/x     2 1/ة/2              17/أ/2            5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2 ؽبعت آٌٟ ) ث١ضن ِزمذَ (

 ِمذِخ اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح
 16/أ/2          6/أ/2    3/أ/2  1/أ/2

      25/أ/2        17/أ/2
  16/ة/2        8/ة/2  6/ة/2   3/ة/2  1/ة/2

                  18/ة/2
    18/ج/2               3/ج/2  1/ج/2

                  22/ج/2
                  2/د/2 1/د/2
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 انًغزهذفبد انزعهيًيخ انًقشساد انذساعيخ

 يهبساد عبيخ يهبساد يهُيخ يهبساد رهُيخ يعشفخ و فهى إعى انًقشس

 (2بط اٌشعِٛبد اٌزؼ١ّ١ٍخ )أز
       18/أ/2       11/أ/2    7/أ/2     3/أ/2  

      25/أ/2
             7/د/2    3/د/2  1/د/2                                8/ج/2     3/ج/2  1/ج/2                            8/ة/2     3/ة/2  1/ة/2

                         11/ة/2          1/ة/2             18/أ/2        11/أ/2 9/أ/2         1/أ/2 ٔظُ اٌزظ١ٕف
  15/ج/2    11/ج/2          1/ج/2

                       17/ج/2
        12/د/2    8/د/2       1/د/2

 رظ١ُّ اٌىزبة اٌّذسعٟ
   11/أ/2  9/أ/2  7/أ/2     3/أ/2  1/أ/2

      25/أ/2       18أ//2  16/أ/2  14/أ/2
 18/ة/2  16/ة/2        8/ة/2     3/ة/2  1/ة/2

                 19/ة/2
 18/ج/2               3/ج/2  1/ج/2

                  22/ج/2   19/ج/2
                 3/د/2  1/د/2

 اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ 
    7/أ/2 6/أ/2  4/أ/2  3/أ/2 2/أ/2 1/أ/2

       17/أ/2 16/أ/2 15/أ/2    11/أ/2

      25/أ/2 24/أ/2

  16/ة/2        8/ة/2  6/ة/2   3/ة/2  1/ة/2

                  18/ة/2
      8/ج/2    4/ج/2 3/ج/2  1/ج/2

                          14/ج/2
                  2/د/2 1/د/2

 ِجبدة رذس٠ظ
 19//أ2 18/أ/2     13/أ/2             

           21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2                               

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
   17/د/2 16/د/2               

                21/ة/2                             21/أ/2 21/أ/2 19/أ/2                    ػٍُ ٔفظ إٌّٛ
             21/ج/2                   

       33/ج/2
          11/د/2         

  34/ة/2                                                  14/أ/2        6/أ/2     2/أ/2  لشاءاد ثبٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ
 34/ج/2                                 

     35/ج/2
     15/د/2              

   17/د/2      11/د/2              36/ج/2                                    35/ة/2                                               18/أ/2  16/أ/2          6/أ/2       لشاءاد ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ

 اٌزشث١خ ِٚشىالد اٌّغزّغ
  19/أ/2      13/أ/2 12/أ/2            

          21/أ/2
 19/د/2   16/د/2                39/ج/2                                         33/ة/2                                

 ِٕظِٛخ اٌؾبعت 
                      5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2

  29/أ/2  27/أ/2
              6/د/2  4/د/2  2/د/2 1/د/2                          14/ج/2         5/ج/2    1/ج/2                      14//ة2         5/ة/2    1/ة/2

            8/د/2    4/د/2   1/د/2                   21/ج/2              7/ج/2           31/ة/2          21/ة/2            9/ة/2                 22/أ/2              8/أ/2   5/أ/2    2/أ/2  رؾ١ًٍ ٚرظ١ُّ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد

اعبع١بد أزبط ثشاِظ اٌف١ذ٠ٛ 

 ( 1ٚاٌز١ٍفض٠ْٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ)
       16/أ/2  14/أ/2       7/أ/2       

        23/أ/2
      14/د/2       7/د/2                       23/ج/2               8/ج/2                     22/ة/2              8/ة/2       

                      9/أ/2        2/أ/2 1/أ/2 رطج١مبد اٌؾبعت فٟ اٌّىزجبد
 23/ة/2        15/ة/2    11/ة/2          1/ة/2

            24/ة/2
    11/ج/2         2/ج/2 1/ج/2

                24/ج/2       17/ج/2  15/ج/2
   8/د/2  6/د/2    2/د/2 1/د/2

        12/د/2 11/د/2
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 انًغزهذفبد انزعهيًيخ انًقشساد انذساعيخ

 يهبساد عبيخ يهبساد يهُيخ يهبساد رهُيخ يعشفخ و فهى إعى انًقشس

 اخز١بس اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاعزخذاِٙب
    7/أ/2 6/أ/2  4/أ/2  3/أ/2 2/أ/2 1/أ/2

       17/أ/2 16/أ/2 15/أ/2    11/أ/2

      25/أ/2 24/أ/2

  16/ة/2        8/ة/2  6/ة/2   3/ة/2  1/ة/2

                  18/ة/2
      8/ج/2    4/ج/2 3/ج/2  1/ج/2

                          14/ج/2
                  2/د/2 1/د/2

                         11/ة/2          1/ة/2             18/أ/2        11/أ/2 9/أ/2         1/أ/2 اٌزؾ١ًٍ اٌّٛػٛػٟ ٌّظبدس اٌّؼشفخ
  15/ج/2    11/ج/2          1/ج/2

                24/ج/2       17/ج/2
        12/د/2    8/د/2       1/د/2

 ػٍُ ٔفظ اعزّبػٟ
 21/أ/2 19/أ/2            7/أ/2       

          21/أ/2
     31/ة/2           21/ة/2           9/ة/2        

             21/ج/2                   

       33/ج/2
          11/د/2         

 ؽشق رذس٠ظ ٔٛػ١خ 
 19/أ/2 18/أ/2     13/أ/2             

           21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2                               

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
   17/د/2 16/د/2               

 عزّبػ١خ ٌٍزشث١خاألطٛي اال
  19/أ/2      13/أ/2 12/أ/2            

          21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2                               

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
   17/د/2 16/د/2               

اعظ اخز١بس ٚثٕبء ِغّٛػبد 

 زؼ١ٍُ رىٌٕٛٛع١ب اٌ
   11/أ/2  9/أ/2  7/أ/2     3/أ/2  1/أ/2

      25/أ/2       18/أ/2  16/أ/2  14/أ/2
 18/ة/2  16/ة/2        8/ة/2     3/ة/2  1/ة/2

                 19/ة/2
 18/ج/2               3/ج/2  1/ج/2

                  22/ج/2   19/ج/2
                 3/د/2  1/د/2

              6/د/2     1/د/2                                      2/ج/2                              7/ة/2     2/ة/2 1/ة/2              17/أ/2            5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2 د اٌؾبعت ا٢ٌٟ ٌغب

 ِغزؾذصبد رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ  
    24/أ/2                       2/أ/2 1/أ/2

  29/أ/2 28/أ/2
    25/ة/2                       2/ة/2 1/ة/2

      31/ة/2 29/ة/2
  28/ج/2  26/ج/2                         

          31/ج/2
  18/د/2                 1/د/2

              6/د/2              31/ج/2    27/ج/2                                    26/ة/2                         1/ة/2    27/أ/2                           1/أ/2 رم١ٕبد شجىبد اٌؾبعجبد

 أزبط اٌٍٛؽبد اٌزؼ١ّ١ٍخ
       18/أ/2       11/أ/2    7/أ/2     3/أ/2  

      25/أ/2
             7/د/2    3/د/2  1/د/2                                8/ج/2     3/ج/2  1/ج/2                            8/ة/2     3/ة/2  1/ة/2

 ِشاوض ِٚظبدس اٌزؼٍُ 
         16/أ/2  14/أ/2          4/أ/2  3/أ/2  

   28/أ/2   25/أ/2
           18/ة/2 17/ة/2             4/ة/2 3/ة/2  1/ة/2

       29/ة/2
    8/ج/2    4/ج/2 3/ج/2  1/ج/2

                          14/ج/2  12/ج/2
           9/د/2      3/د/2 2/د/2 1/د/2

 اٌزشث١خ ا١ٌّذا١ٔخ  
                  5/أ/2   3/أ/2 2/أ/2 1/أ/2

    27/أ/2    23/أ/2
   25/ة/2 24/ة/2                    4/ة/2   1/ة/2

    32/ة/2    28/ة/2

  8/ج/2    4/ج/2 3/ج/2 2/ج/2 1/ج/2

 x 16/ج/2  14/ج/2  12/ج/2  11/ج/2
             27/ج/2    23/ج/2     18/ج/2

      4/د/2 3/د/2 2/د/2 1/د/2

    16/د/2 15/د/2   12/د/2  11/د/2

 ربس٠خ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 
  19/أ/2      13/أ/2 12/أ/2            

          21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2                               

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
   17/د/2 16/د/2               
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 انًغزهذفبد انزعهيًيخ انًقشساد انذساعيخ

 يهبساد عبيخ يهبساد يهُيخ يهبساد رهُيخ يعشفخ و فهى إعى انًقشس

            19/أ/2       12/أ/2    8/أ/2 7/أ/2        ػٍُ ٔفظ رؼ١ٍّٟ
           21/ة/2       13/ة/2    9/ة/2        

     31/ة/2
      21/ج/2       13/ج/2    9/ج/2        

       33/ج/2       26/ج/2
          11/د/2         

 (1رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ)
    21/أ/2                   2/أ/2 1/أ/2

  29/أ/2 28/أ/2    24/أ/2
   25/ة/2                     4/ة/2  2/ة/2 1/ة/2

      31/ة/2 29/ة/2 28/ة/2
      22/ج/2                     1/ج/2

          31/ج/2 29/ج/2 28/ج/2
            6/د/2    2/د/2 1/د/2

  18/د/2

 ط١بٔخ اٌؾبعت ا٢ٌٟ
                      5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2

  29/أ/2  27/أ/2
              6/د/2  4/د/2  2/د/2 1/د/2                          14/ج/2         5/ج/2    1/ج/2                      14/ة/2         5/ة/2    1/ة/2

 ( 1اٌجشِغخ ثبعزخذاَ اٌجشاِظ اٌغب٘ضح )
   14/أ/2         5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2

              17/أ/2
                       7/ة/2  5/ة/2   2/ة/2 1/ة/2

      31/ة/2
                                 7/ج/2  5/ج/2   2/ج/2 1/ج/2

            6/د/2  4/د/2   1/د/2

  18/د/2

 رظ١ُّ اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ
    7/أ/2 6/أ/2  4/أ/2  3/أ/2 2/أ/2 1/أ/2

       17/أ/2 16/أ/2 15/أ/2    11/أ/2

      25/أ/2 24/أ/2

  16/ة/2        8/ة/2  6/ة/2   3/ة/2  1/ة/2

                  18/ة/2
      8/ج/2    4/ج/2 3/ج/2  1/ج/2

                          14/ج/2
                  2/د/2 1/د/2

أزبط ثشاِظ اٌف١ذ٠ٛ ٚاٌز١ٍفض٠ْٛ  

 (2اٌزؼ١ّ١ٍخ)
       16/أ/2  14/أ/2       7/أ/2       

        23/أ/2
      14/د/2       7/د/2                       23/ج/2               8/ج/2                     22/ة/2              8/ة/2       

 ؽشق رذس٠ظ ٔٛػ١خ 
 19/أ/2 18/أ/2     13/أ/2             

           21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2                               

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
   17/د/2 16/د/2        8/د/2       

            19/أ/2       12/أ/2    8/أ/2 7/أ/2        ػٍُ ٔفظ رؼ١ٍّٟ )فشٚق فشد٠خ(
           21/ة/2       13/ة/2    9/ة/2        

     31/ة/2
             21/ج/2       13/ج/2    9/ج/2        

       33/ج/2
          11/د/2         

 رشث١خ ِمبسٔخ 
  19/أ/2      13/أ/2 12/أ/2            

          21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2      26/ج/2                         

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
   17/د/2 16/د/2               

 (2رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ)
    21/أ/2                   2/أ/2 1//أ2

  29/أ/2 28/أ/2    24/أ/2
   25/ة/2                     4/ة/2  2/ة/2 1/ة/2

      31/ة/2 29/ة/2 28/ة/2
      22/ج/2                     1/ج/2

          31/ج/2 29/ج/2 28/ج/2
            6/د/2    2/د/2 1/د/2

  18/د/2

 (2زخذاَ اٌجشاِظ اٌغب٘ضح )اٌجشِغخ ثبع
   14/أ/2         5/أ/2    2/أ/2 1/أ/2

              17/أ/2
                       7/ة/2  5/ة/2   2/ة/2 1/ة/2

      31/ة/2
                                 7/ج/2  5/ج/2   2/ج/2 1/ج/2

            6/د/2  4/د/2   1/د/2

  18/د/2

 اٌؼشع  ط١بٔخ أعٙضح
             15/أ/2     11/أ/2          1/أ/2

   28/أ/2
                  2/د/2 1/د/2                        16/ج/2  14/ج/2             1/ج/2                    16/ة/2               1/ة/2

 رىٌٕٛٛع١ب اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح
 16/أ/2          6/أ/2    3/أ/2  1/أ/2

      25/أ/2        17/أ/2
  16/ة/2        8/ة/2  6/ة/2   3/ة/2  1/ة/2

                  18/ة/2
    18/ج/2               3/ج/2  1/ج/2

              26/ج/2    22/ج/2
                  2/د/2 1/د/2
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 انًغزهذفبد انزعهيًيخ انًقشساد انذساعيخ

 يهبساد عبيخ يهبساد يهُيخ يهبساد رهُيخ يعشفخ و فهى إعى انًقشس

 اٌزوبء االططٕبػٟ ٚإٌظُ اٌخج١شح
 27/أ/2                          2/أ/2 1/أ/2

  29/أ/2 28/أ/2
 29/ة/2                           2/ة/2 1/ة/2

      31/ة/2
    27/ج/2                          1/ج/2

         31/ج/2
            6/د/2    2/د/2 1/د/2

  18/د/2

 اٌزشث١خ ا١ٌّذا١ٔخ
                  5/أ/2   3/أ/2 2/أ/2 1/أ/2

    27/أ/2    23/أ/2
   25/ة/2 24/ة/2                    4/ة/2   1/ة/2

    32/ة/2    28/ة/2

  8/ج/2    4/ج/2 3/ج/2 2/ج/2 1/ج/2

 16/ج/2  14/ج/2  12/ج/2  11/ج/2

    23/ج/2     18/ج/2 17/ج/2

             27/ج/2

      4/د/2 3/د/2 2/د/2 1/د/2

    16/د/2 15/د/2   12/د/2  11/د/2

 اٌّششٚع 
  14/أ/2     9/أ/2  7/أ/2      2/أ/2 1/أ/2

       24/أ/2    21/أ/2   17/أ/2 16/أ/2
                                   

    11/ج/2  8/ج/2     3/ج/2  1/ج/2

      21/ج/2    17/ج/2   14/ج/2

             27/ج/2

  7/د/2   4/د/2 3/د/2  1/د/2

      14/د/2 13/د/2    9/د/2

 األطٛي اٌفٍغف١خ ٌٍزشث١خ
  19/أ/2      13/أ/2 12/أ/2            

          21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2                               

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
   17د//2 16/د/2               

 طؾخ ٔفغ١خ ٚرٛع١خ ٚاسشبد ٔفغٟ 
 21/أ/2 19/أ/2            7/أ/2       

          21/أ/2
     31/ة/2           21/ة/2           9/ة/2        

             21/ج/2                   

       33/ج/2
    16/د/2      11/د/2         

 إٌّب٘ظ
  19/أ/2 18/أ/2     13/أ/2             

 31/أ/2         21/أ/2
    32/ة/2 31/ة/2    27/ة/2                          

 32/ج/2                               

  38/ج/2 37/ج/2    33/ج/2
  17/د/2 16/د/2               

 19/د/2
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ؽشق دػُ اٌطالة  )رٜٚ  -

اٌمدددددددددددددذساد اٌّؾدددددددددددددذٚدح 

 :ٚاٌّز١ّض٠ٓ(

 :فً رزًثم انطالة ورحفيض نذعى واآلنيبد انىعبئم يٍ دًىعخي وضع رى -1

  األٚائً ِٓ وً فشلخ دساع١خ ثبٌى١ٍخزىش٠ُ اٌطالة ع٠ٕٛب ٚ رٌه ٠ٌزُ رٕظ١ُ ٠َٛ اٌزفٛق ٚاٌٛفبء  ٚ

 .ِىبفآد اٌزفٛق ِٕؼ وال ُِٕٙ

 :فً رزًثم انًجذعيٍ انطالة ورحفيض نذعى واآلنيبد انىعبئم يٍ يدًىعخ وضع رى -2
 ػّٓ اٌّمشساد  اد اٌزظ١ُّ ِٓ خالي اٌّششٚػبد اٌظغ١شح فٝ اٌفشق اٌذساع١خِٙبس ر١ّٕخ

 .اٌذساع١خ

 .رشغ١غ اٌطالة ػٍٝ اٌّشبسوخ فٝ إٌّبفغبد اإلل١ّ١ٍخ ٌٍغبِؼبد اٌّظش٠خ 

 .ٌُٙرشغ١غ اٌطالة ِٓ خالي ػًّ ِؼبسع خبطخ ثؤػّب 

 .البِخ ٚسػ ػًّ فٟ اٌّمشساد اٌذساع١خ 

 ٛػ٠ٛخ ٌٍطالة.البِخ ٔذٚاد ػ١ٍّخ ٚصمبف١خ ٚر 

 ثشايح سعبيخ انطالة انًزعثشيٍ دساعيب : -3

  غبػبد اٌ ٠ِٓٛفش إٌظبَ األوبد٠ّٝ ٌٍى١ٍخ رفشؽ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚ ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ثؼذد

عزؼظٝ اأعجٛػ١ب )اٌغبػبد اٌّىزج١خ( ٚ رٌه ؽزٝ ٠ّىٓ ٌٍطبٌت ؽٍت اٌّؼبٚٔخ ٌٍزغٍت ػٍٝ ِب 

 رؾظ١ٍٗ ِٓ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ.

 خ رطٛس ؽبٌخ اٌطالة اٌّزؼضش٠ٓ ِٓ خالي اٌّششذ األوبد٠ّٝ خالي اٌفظً اٌذساعٝ ِغ ٠زُ ِزبثؼ

 سفغ رمش٠ش اٌٝ اداسح اٌى١ٍخ ٚ اإلرظبي ثؤ١ٌٚبء األِٛس ٌّغبػذح اٌى١ٍخ فٝ ِزبثؼخ ؽبٌخ اٌطبٌت.

 

ِؼب١٠ش اٌم١بط اٌّشعؼ١خ  -

 ٌٍجشٔبِظ

 انًعبييش األكبديًيخ انًزجُبِ :اإلخشاءاد انًزجعخ نهزأكذ يٍ رىافق انجشايح انذساعيخ يع 

 ٌٍشئْٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚ رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ ثشئبعخ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌطالة  ٌغٕخ ثبٌى١ٍخ ٠ٛعذ

 اٌّزجٕبٖ. األوبد١ّ٠خ اٌّؼب١٠ش ِغ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌجشاِظ رٛافك ِذٞ ِزبثؼخ اٌشئ١غ١خ ِٙبِٙب ، ٚ أؽذ

 اٌٍغٕخ اٌزٕف١ز٠خ ٌٛؽذح ػّبْ اٌغٛدح ثبٌى١ٍخ  رُ رشى١ً ٌغبْ ٌٍّشاعؼخ اٌذاخ١ٍخ ِٓ أػؼبء

اٌّخشعبد  ٌّشاعؼخ ِٛاطفبد اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ اٌزخظظٟ ثبٌى١ٍخ ٚاٌزؤوذ ِٓ رٛافك

 .ARSٌٍّؼب١٠ش اٌّشعؼ١خ  (ILOs)  اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّغزٙذفخ
 وإنً خبَت هزِ االخشاءاد يدت أٌ يكىٌ خشيح ركُىنىخيب انزعهيى:

 انًعبسف وانًفبهيى :   -١

اٌٝ عبٔت اٌّؼبسف ٚاٌّفب١ُ٘ اٌؼبِخ  ، ٠غت أْ ٠ىْٛ خش٠ظ لطبع رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ لذ اوزغت ِب 

:  ٍٟ٠ 

 ٠ٍُ ثفشداد اٌزظ١ُّ اٌزؼ١ٍّٟ ّٚٔبرعٗ  . ١ -١

 ٠ؼجش ػٓ اٌجشِغ١بد اٌزؼ١ّ١ٍخ  ، ٚٔظُ رؤ١ٌفٙب  . ٢ -١

 ٠ؼذد ِظبدس اٌزؼٍُ ثؤّٔبؽٙب اٌّخزٍفخ ٚاداسرٙب . ٣-١

 اداسح ث١ئبد اٌزؼٍُ اإلٌىزش١ٔٚخ . ٠ششػ ٔظُ ٤-١

 ٠ٛػؼ لٛاػذ اٌج١بٔبد ٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد ، ٚأعب١ٌت ؽفظٙب ٚاعزشعبػٙب . ٥-١

 ٠ظف ٔظُ فٙشعخ اٌّىزجبد ِٚشاوض اٌزؼٍُ  . ٦-١

 انًهبساد انزهُيخ  :  -2

سا اٌٝ عبٔت اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ اٌؼبِخ ٌٍخش٠ظ  ، ٠غت أْ ٠ىْٛ خش٠ظ لطبع رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ لبد

 ػٍٝ أْ  :

َ ّٔبرط اٌزظ١ُّ اٌزؼ١ٍّٟ  .  ١ -2 ّٛ  ٠ُم

 ٠ؾًٍ اٌّٛاد ٚاٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ  ،  الخز١بس أفؼٍٙب  . ٢ -2

 ٠فغش ث١ئبد اٌزؼٍُ ِٚشىالرٙب  ، ٠ٚؼغ ؽٍٛالً ٌزط٠ٛش٘ب  .  ٣-2

 ٠خطؾ  ِظبدس اٌزؼٍُ ثؤّٔبؽٙب اٌّخزٍفخ ٚاداسرٙب .2-4

 ِبد ، ٚأعب١ٌت ؽفظٙب ٚاعزشعبػٙب .٠ؾذد لٛاػذ اٌج١بٔبد ٚٔظُ اٌّؼٍٛ ٥-2

 ٠ظُّ ٔظُ فٙشعخ اٌّىزجبد ِٚشاوض اٌزؼٍُ  .  ٦-2

 انًهبساد انًهُيخ  :  -3

اٌٝ عبٔت اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ اٌؼبِخ ٌٍخش٠ظ  ، ٠غت أْ ٠ىْٛ خش٠ظ لطبع رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ لبدسا 

 ػٍٝ أْ :

 ٠ٕزظ اٌّٛاد ٚاٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ االٌىزش١ٔٚخ . ١ -3

 ٠طجك ّٔبرط اٌزظ١ُّ اٌزؼ١ٍّٟ  . ٢ -3
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 ٠شبسن فٟ اداسح ِشاوض ِظبدس اٌزؼٍُ  . ٣-3

 ٠غزخذَ لٛاػذ اٌج١بٔبد ٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد  . ٤-3

 ٠غزخذَ أدٚاد ٚٔظُ اداسح ث١ئبد اٌزؼٍُ اإلٌىزش١ٔٚخ  . ٥-3

 انًهبساد انعبيخ وانقبثهخ نهُقم : -4

ْ ٠ىْٛ خش٠ظ لطبع رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ لبدسا اٌٝ عبٔت اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ اٌؼبِخ ٌٍخش٠ظ  ، ٠غت أ

 ػٍٝ أْ :

 ٠غزخذَ شجىبد اٌؾبعت فٟ رظ١ُّ  ّٔبرط اٌزظ١ُّ اٌزؼ١ٍّٟ  .  ١ -2

 ٠ؼًّ ػّٓ فش٠ك ٌزٛط١ف  اٌّٛاد ٚاٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ  ،  ٚاخز١بس أفؼٍٙب  . ٢ -2

  ٌزط٠ٛش٘ب  . ٠زٛاطً ِغ صِالء اٌزخظض ٌزؾ١ًٍ ث١ئبد اٌزؼٍُ ِٚشىالرٙب  ، ٠ٚؼغ ؽٍٛالً  ٣-2

 ثغزخذَ اٌٛعبئً اٌغّؼ١خ ٚاٌجظش٠خ ٌؼشع  ِظبدس اٌزؼٍُ ثؤّٔبؽٙب اٌّخزٍفخ ٚاداسرٙب .2-4

٠غزخذَ رطج١مبد اٌؾبعت فٟ ِغبي اٌزخظض فٟ اعز١ؼبة ٚرؾذ٠ش لٛاػذ اٌج١بٔبد ٚٔظُ  ٥-2

 اٌّؼٍِٛبد ، ٚأعب١ٌت ؽفظٙب ٚاعزشعبػٙب .

 فٙشعخ اٌّىزجبد ِٚشاوض اٌزؼٍُ   ٠ظٙش لذساد اٌزؼٍُ اٌزارٟ فٟ ٚطف ٔظُ ٦-2
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 د١ًٌ اٌجشٔبِظ  -

 غ١ش ِزٛافش□   ِزٛافش    □ 

 اطذاس اٌّطجك ثبٌى١ٍخ؛ ؽ١ش ٠زُ ثبٌٕظبَرٙزُ اٌى١ٍخ ثزٛػ١خ اٌطالة أوبد١ّ٠ب ٚرٌه ٌؼّبْ ِؼشفزُٙ 

 ؼٌٚٛائ اٌذساع١خ إٌّب٘ظ ٠ٚزؼّٓ ِؾز٠ٛبد ،ٌزٛص٠ؼٗ ػٍٝ اٌطٍجخ  وز١ت ١٘ئخ ٌٍطبٌت ػٍٝ د١ًٌ

 ، ٠ٚزُ ِٚزطٍجبد اٌزخشط اٌّمشساد اٌذساع١خ، االِزؾبٔبد ٚاٌذسعبد ثخظٛص اٌغبِؼخ األوبد١ّ٠خ

 ٠غزغذ. ؽغت ِب د١ًٌ اٌطبٌت رؾذ٠ش

ٔظددبَ اٌّشاعؼددخ اٌذٚس٠ددخ   -

 ٌٍجشٔبِظ 

 غ١ش ِزٛافش□  ِزٛافش       

 أوضش ِٓ عٕخ□  عٕٛٞ       

 : وب٢رٝػذح ِغز٠ٛبد  بِظ ٚاٌّمشساد اٌذساع١خ ػٌٍٍٝٔجش اٌّشاعؼخ رزُ

ٚؽذح ػّبْ اٌغٛدح ثبٌى١ٍخ: ٌغبْ ِشاعؼخ دٚس٠خ داخ١ٍخ ثّشبسوخ ِٕغمٝ اٌغٛدح ثبأللغبَ  -1

  اٌؼ١ٍّخ. 

اٌشئْٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ ثشئبعخ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة: ِشاعؼخ  ٌغٕخ -2

 ؾ١خ إلصاٌخ أعجبة اٌمظٛس فٝرمبس٠ش اٌجشٔبِظ اٌذساعٟ اٌغٕٛٞ ٚ ِٕبلشخ اإلعشاءاد اٌزظؾ١
  أعب١ٌت اٌزؼٍُ ٚ رط٠ٛش اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌّخزٍفخ.

 اٌشئْٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚ رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ. ِغٍظ اٌى١ٍخ: ِٕبلشخ ٚ اػزّبد رمش٠ش ٌغٕخ -3

رزُ ِشاعؼخ اٌجشٔبِظ ثٛاعطخ ِشاعؼ١١ٓ خبسع١١ٓ ٌذ٠ُٙ خجشح وً خّظ عٕٛاد أٚ ػٕذ رؼذ٠ً 

 اٌالئؾخ.

١ٌٙىدددددددً ِدددددددذٜ رٛافدددددددك ا -

األودددددبد٠ّٟ ٌٍجشٔدددددبِظ ِدددددغ 

 اٌّغزٙذف ِٓ اٌزؼ١ٍُ

 ٠زٛافك ا١ٌٙىً األوبد٠ّٝ ٌٍجشٔبِظ )اٌّمشساد/اٌغبػبد( ِغ اٌّغزٙذف ِٓ اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ :

 :ًًيطبثقخ يصفىفخ يخشخبد انزعهى انًغزهذفخ ألهذاف انجشَبيح انزعهي 

 ِمشسارٗ خالي ِٓ ِؾممخ جشٔبِظاٌ اٌّغزٙذفخ ِٓ اٌزؼٍُ ِخشعبد رىْٛ أْ ػٍٝ اٌى١ٍخ ؽشطذ -

 ِزىبٍِخ ِغّٛػخ ر١ّٕخ بِظٔاٌجش ِؾزٜٛ ٠ؾمك ٚ اٌجشٔبِظ أ٘ذاف اٌّخشعبد ٘زٖ رؾمك ٚأْ
 .ٚغ١ش٘ب اٌّشىالد ٚؽً ٚاٌؼبِخ ٚاٌز١ٕ٘خ ا١ٌّٕٙخ ٚاٌّٙبساد اٌّؼبسف ِٓ ِزشاثطخ

 أ٘ذاف رطبثك ِٓ اٌزؤوذ ٠ٚزُ ؼٍّٝاٌ جشٔبِظٌٍ ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ِظفٛفخ ػذادا رُ -
 .اٌجشٔبِظ  ِٛاطفبد ّٔٛرط عز١فبءا ػٓ اٌّمشساد ِظفٛفخ ِغ اٌجشٔبِظ

  ًيغبهًبد يحزىيبد انجشَبيح انذساعً فً رًُيخ انًهبساد انزهُيخ و انعبيخ ورنك يزضح ف

 رىصيف انًقشساد.

 :اٌز١ٕ٘خ اٌّٙبساد ر١ّٕخ فٟ اٌذساعٟ اٌجشٔبِظ ٠غبُ٘ -

( ثبإلػبفخ اٌٝ ٘بغ١ش ٚ اٌّجزىشٚ اٌزفى١ش اإلثذاػٟ اػزّبد - ارخبر اٌمشاساد – اٌّشىالد ؽً)

 ِٙبساد رٕظ١ُ اٌّشبس٠غ اوزغبة -اٌؾبعت ِٙبساداوزغبة  - فش٠ك فٝ اٌؼًّ) اٌّٙبساد اٌؼبِخ

 ٘ب(.غ١ش ٚ اٌظغ١شح 

 رم١ٍذ٠خ غ١ش أعب١ٌت اعزخذاَ فبْ ِٕٙغ١خ رذس٠ظ اٌّمشس رؼزّذ ػٍٝ اٌّمشسادؽجمب ٌّٛاطفبد  -
 ػٍٝ ؽالعإلٚا ِٕبلشخ ؽٍمبد ٚ األثؾبس ٚاػذاد اٌزارٝ اٌزؼٍُ ػٍٝ اٌطالة ١غرشغ ٚ ٌٍزؼ١ٍُ

 اٌزخظظ١خ فٝ ِششٚػبد رطج١م١خ. ا٢ٌٝ اٌؾبعت ثشاِظ  اعزخذاَ ٚ اٌذ١ٌٚخ اٌّؼٍِٛبد شجىخ
 اٌّغزٙذفخ ِٓ اٌزؼٍُ ِخشعبدٌزؾم١ك بِظ ٚ اٌّمشساد اٌذساع١خ ٌٍٔجشاٌذٚس٠خ  اٌّشاعؼخ رزُ -

اٌشئْٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚ رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ ٚ ٚؽذح  ٚ ٌغٕخ اٌمغُٚ رشًّ  ز٠ٛبدػذح ِغ جشٔبِظ ػٍٝاٌ

 ػّبْ اٌغٛدح ثبٌى١ٍخ ٚ ِغٍظ اٌى١ٍخ ٚ ٌغٕخ ِٓ اعزبرزح ِزخظظ١ٓ ِٓ اٌغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ

اٌّؼٛلددددددددددبد اإلداس٠ددددددددددخ  -

 ٚاٌزٕظ١ّ١خ

  ٍّٝال ٠ٛعذ ِؼٛلبد اداس٠خ ٌزؾم١ك اٌّؼبسف ٚ اٌّٙبساد اٌّغزٙذفخ ِٓ اٌجشٔبِظ اٌؼ  ٚ

اٌزٝ ٠غت أْ ٠ىزغجٙب اٌخش٠غْٛ ؽجمب ٌأل٘ذاف اإلعزشار١غ١خ ٌٍى١ٍخ. ٚ ٠زجٕٝ ِشوض ػّبْ 

 اٌّغزٙذفخ اٌزؼٍُ ِخشعبدٌزؾم١ك  اٌغٛدح ثبٌغبِؼخ رذػ١ُ ِغٙٛداد ٚؽذح ػّبْ اٌغٛدح ثبٌى١ٍخ

 ٌغبْ اٌّشاعؼخ اٌخبسع١خ ٌٍّفبد اٌّمشساد ثبٌى١ٍخ. ػمذ اٌذٚساد ٚأ٠ؼب ػٓ ؽش٠كػٓ ؽش٠ك 
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 رقىيى طالة نقيبط يذي اكزغبة انًغزهذف يٍ انزعهيى :  -9

 أدٚاد اٌزم٠ُٛ : -

 : آنيخ انزقىيى و رشًم ( أ

  اِزؾبٔبد لظ١شح(Quizzes) .ٌٍّٝمشس اٌذساع 

 رى١ٍفبد ٌم١بط ِذٜ اعز١ؼبة اٌطبٌت ٌزطج١مبد اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ.   

 ؽجمب ٌّٛاطفبد اٌّمشس اٌذساعٝ(  دساعبد ثؾض١خ( (Research Study & Presentations). 

  ِششٚػبد طغ١شح(Mini-projects) .ٌُّمشساد اٌزظ١ّ 

 .ٝاِزؾبٔبد رؾش٠ش٠خ فٝ ِٕزظف اٌفظً اٌذساعٝ ٚ فٝ ٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساع 

 ٕٗأػّبي اٌغ 

 ٍّٟاٌزطج١مٟ/اِزؾبْ اٌؼ 

 ٟٙاِزؾبْ اٌشف 

 .البِخ ِؼبسع 

 اٌّٛاػ١ذ: -

 10&5 أػّبي اٌغٕٗ االعجٛع 

 6  اِزؾبْ ٔظف اٌفظً االعجٛع 

 ٍّٟ13 اٌزطج١مٟ االعجٛع/اِزؾبْ اٌؼ 

 14   اِزؾبْ اٌشفٟٙ االعجٛع  

 15   اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفظً االعجٛع 

 اإلِزؾبْ اٌزؾش٠شٜ ٌٕٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٝ 

ِالؽظبد اٌّشاعغ اٌخبسعٟ  -

:2019 

 :ًٚعذد ثؼغ اٌّالؽظبد ٌٍّشاعغ اٌخبسعٟ ِض 

o عٕٛاد(. 4ىبًِ ػٍٝ ِذاس اٌجشٔبِظ )رؼذ٠ً ٌجؼغ األ٘ذاف ٚاٌّؼب١٠ش ٚٔٛارظ اٌزؼٍُ ٌزز 

o .ًّالزشاػ ٌجؼغ اٌّمشساد ثّب ٠زٕبعت ِغ اؽز١بعبد عٛق اٌؼ 

 

 اإليكبَبد انزعهيًيخ : -10

ٔغدددددجخ أػؼدددددبء ١٘ئدددددخ  -

 اٌزذس٠ظ اٌٝ اٌطالة 
 إلعّبٌٝ ػذد اٌطالة اٌّم١ذ٠ٓ فٝ اٌى١ٍخ فٝ األلغبَ األوبد١ّ٠خ ٌٍؼبَ األوبد٠ّٝ ٔغجخ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 ٌإلِىبٔبد اٌجشش٠خ : NORMSوبف١خ ؽجمب ٌٍّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ اٌّشعؼ١خ اٌم١ِٛخ  2020/ 2019

 16أعضبء هيئخ انزذسيظ انًعيُىٌ =   عذد 

 صفشأعضبء هيئخ انزذسيظ انًُزذثىٌ =  عذد 

  ْٕٛ14: 1= ٔغجخ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌّؼ١ 

 

ِددددددددددددددذٜ ِالءِددددددددددددددخ  -

رخظظبد أػؼدبء ١٘ئدخ 

ػجدبء اٌزذس٠ظ ٚرٛص٠غ األ

ػٍددد١ُٙ ؽجمدددبً الؽز١بعدددبد 

 اٌجشٔبِظ :

 غ١ش ِٕبعت )ٌّبرا؟(□ اٌٝ ؽذ ِب  □ ِٕبعت            

ى١ٍخ ِٕٙغ١خ ٌزؼ١١ٓ أٚ أزذاة أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ رؼزّذ ػٍٝ رٛف١ش اٌزخظظبد اٌؼ١ٍّخ ٌأللغبَ اٌرزجٕٝ 

ؽجمب ٌٍزخظض اٌؼٍّٝ اٌذل١ك ٚ اٌّخزٍفخ ، ثؾ١ش ٠زُ رى١ٍف ػؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثزذس٠ظ اٌّمشساد اٌذساع١خ 

 رخظض اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ اٌذائّخ اٌزٝ ؽظً ِٕٙب ػٍٝ دسعخ أعزبر ِغبػذ أٚ دسعخ أعزبر.

 اٌّىزجخ : -
   غ١ش ِٕبعت )ٌّبرا؟(□ اٌٝ ؽذ ِب    □  ِٕبعت                                     

 اٌغ١ذح ٠ٛٙخٚاٌز ٚاإلػبءح ٚإٌظبفخ ثبٌٕظبَ ٠ٛعذ ثبٌى١ٍخ ِىزجخ رزّزغ 
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  ُثبٌّىزجبد.اٌّٛاسد اٌّبد٠خ ٚ اٌجشش٠خ اٌخبطخ  رطج١ك ِؼب١٠ش٠ز 

 . رفزمش ٌٍٛعبئً اٌغّؼ١خ ٚاٌجظش٠خ 

 .رفزمش الربؽخ شجىخ االٔزشٔذ ٌٍطالة ٚألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

 اٌّؼبًِ : -

 غ١ش ِٕبعجخ )ٌّبرا؟(□ اٌٝ ؽذ ِب    □  ِٕبعجخ              

 ًٌِزؾم١ك اٌّؼبسف ٚ اٌّٙبساد اٌّغزٙذفخ ِٓ اٌجشٔبِظ اٌؼٍّٝ ٚ  اٌزخظظ١خ اٌالصِخ رزٛافش ثبٌى١ٍخ اٌّؼب

 اٌزٝ ٠غت أْ ٠ىزغجٙب اٌخش٠غْٛ ؽجمب ٌأل٘ذاف اإلعزشار١غ١خ ٌٍى١ٍخ.

 ًِششٚؽ ١٘ئخ  األوبد١ّ٠خ اٌم١ِٛخ اٌّشعؼ١خ ؽجمب ٌٍّؼب١٠ش رزٛافش اعشاءاد األِٓ ٚ اٌغالِخ ثبٌّؼب ٚ

 اٌذفبع اٌّذٔٝ ٚ اٌؾش٠ك. 

  ُرٕبعت اٌّؼبًِ اٌزخظظ١خ أػذاد اٌطالة اٌّغّٛػ ثٙب ؽجمب ٌّؼب١٠ش عٛدح اٌزؼ١ٍ. 

  ًِرٕبعت اٌطبلخ اإلعز١ؼبث١خ ٚ اٌّغبؽخ اٌّخظظخ ٌىً ؽبٌت فٝ اٌّؼب. 

 اٌؾبعت ا٢ٌٟ: -

 غ١ش ِٕبعت )ٌّبرا؟(□ اٌٝ ؽذ ِب    □  ِٕبعت               

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚأػؼبء ٌٍطالة ٚاٌجؾض١خ اٌزؼ١ّ١ٍخ ؽز١بعبدثبإل رفٟ ا٢ٌٟ ٌٍؾبعت اٌى١ٍخ ِؼبًِ رخظض

 .ِٚؼب١ُٔٚٙ ٚع١ّؼٙب رؼًّ ثىفبءح 

ِذٜ اٌزؼبْٚ ِغ عٙبد  -

األػّبي فٟ رٛف١ش فشص 

 اٌزذس٠ت ٌٍطالة :

  ِغ اٌششوبد ٚاٌّئعغبد ٌزٛف١ش فشص  شٚرٛوالد رؼبْٚاٌزٞ ِٓ ِٙبِٗ ػمذ ث اٌخذِخ ثبٌى١ٍخ٠ٛعذ ِشوض

 رذس٠ت ٌٍطالة.

  ٛاٌى١ٍخ ثزٕظ١ُ ٍِزمٝ اٌزٛظ١ف ع٠ٕٛب ٚرمَٛ ثذػٛح ػذد ِٓ اٌششوبد راد اٌظٍخ ثزخظظبد اٌى١ٍخ.رم َ 

أٞ ِزطٍجبد أخشٜ  -

 ٌٍجشٔبِظ:

  ٚٚسػ اٌؼًّ ٚاٌّئرّشاد راد اٌظٍخ.رفؼ١ً ِشدٚد اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ 

  الئؾخ رؼذ٠زخظض ٠ٚزُ ا٢ْ ٍغ١ش ِٛاوجخ ٌٍزطٛس اٌؼٍّٟ ٌلذ٠ّخ ٚ ثؼغ ِغ١ّبد اٌّمشساد ً

 س٠ٛط رؼذ٠ً عضئٟ.ٛاٌجىبٌ
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 إداسح اندىدح وانزطىيش :  -11

 ٔظبَ اٌّزبثؼخ ٌغٛأت اٌمظٛس:  -

 غ١ش فؼبي )ٌّبرا؟(  □ اٌٝ ؽذ ِب    □  فؼبي                

ثٕبء ػٍٝ رمبس٠ش اٌغٛدح ٌٍفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ رُ رؾذ٠ذ عٛأت اٌمظٛس ٚ ارخبر اإلعشاءاد 

 ؾٛ اٌزبٌٝ :اٌزظؾ١ؾ١خ ػٍٝ إٌ

 انُقص فً أعضبء هيئخ انزذسيظ/انهيئخ انًعبوَخ 

رُ أزذاة أ ػؼبء ١٘ئخ رذس٠ظ ٌّٛاعٙخ إٌمض فٝ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِغ ِشاػبح اٌزخظظ١خ 

 ٚ اٌىفبءح.

 

اعشاءاد رطج١ك ٌٛائؼ ٚلٛا١ٔٓ اٌى١ٍدخ  -

 ٚاٌغبِؼخ:

 غ١ش ِٕبعجخ )ٌّبرا؟(□ اٌٝ ؽذ ِب    □  ِٕبعجخ           

ٕبء ػٍٝ رمبس٠ش اٌغٛدح ٌٍفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ رُ ارخبر اعشاءاد ٌزطج١ك ٌٛائؼ ٚ لٛا١ٔٓ اٌى١ٍخ ٚ ث

 اٌغبِؼخ :

  ٚعٛد آ١ٌخ ِزبثؼخ ٌشإعبء األلغبَ ٌزغغ١ً ؽؼٛس ٚ غ١بة اٌطالة فٝ اٌّمشساد اٌذساع١خ

 اٌّخزٍفخ.

  )ْٛاٌغٛدح فٝ ٍِفبد بػذاد ٚصبئك ثاٌضاَ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ )اٌّؼ١ْٕٛ/اٌّؼبسْٚ/إٌّزذث

 اٌّمشساد ٚ رؾش٠ش اعزّبساد اٌزم٠ُٛ اٌزارٝ اٌذاٌٗ ػٍٝ عٛدح األداء.

 اٌّؼبٚٔخ ثغذاٚي اٌغبػبد  رى١ٍف سإعبء األلغبَ ثّشاعؼخ اٌزضاَ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ/ا١ٌٙئخ

 اٌّىزج١خ اٌّؼٍٕخ ٌٍطالة.
 

ِذٜ فبػ١ٍخ ٔظــبَ اٌّشاعؼدخ اٌذاخ١ٍدخ  -

 فٟ رط٠ٛش اٌجشٔبِظ:

  َٛغبْ داخ١ٍخ ِٓ ٚؽذح ػّبْ اٌغٛدح ثّشبسوخ ِٕغمٝ اٌغٛدح ثبأللغبَ اٌؼ١ٍّخ ثؼًّ ٌرم

ِشاعؼخ دٚس٠خ ٌزمبس٠ش ٚ ٍِفبد اٌّمشساد اٌذساع١خ ٚ ِشاعؼخ رمبس٠ش اٌّمشساد فٝ ٔٙب٠خ 

 وً فظً دساعٝ ٚ رمبس٠ش اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٝ ٔٙب٠خ اٌؼبَ األوبد٠ّٝ.

  ٝرمبس٠ش اٌّمشساد اٌذساع١خ ٚ رمبس٠ش اٌجشٔبِظ اٌذساعٟ ٠زُ ِٕبلشخ أٚعٙٗ اٌمظٛس اٌٛاسدح ف

ثٙذف ػًّ اإلعشاءاد اٌزظؾ١ؾ١خ إلصاٌخ أعجبة اٌمظٛس ٚ ٚػغ اٌخطؾ اٌّغزمج١ٍخ ٌزؾذ٠ش 

 ٌىٝ رزٛافك ِغ أؽذس اٌزطٛساد اٌزىٌٕٛٛع١خ. ٚ اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌجشاِظٚ رط٠ٛش 

 

ِالؽظبد اٌّشاعؼ١ٓ اٌخبسع١١ٓ ف١ّدب  -

ٌجشٔددددبِظ ِٚؼددددب١٠ش ٠خددددض ِخشعددددبد ا

 اٌم١بط:

  ٌَٛغبْ خبسع١خ ِٓ ِشوض ػّبْ اٌغٛدح ثؼًّ ِشاعؼخ دٚس٠خ ٌزمبس٠ش ٍِٚفبد اٌّمشساد رم

ِذٜ ِطبثمزٙب ٌٍّؼب١٠ش  ٌزم١١ُاٌذساع١خ ِٚشاعؼخ رمبس٠ش اٌّمشساد فٝ ٔٙب٠خ وً فظً دساعٝ 

اٌٝ اٌّذ٠ش اٌزٕف١زٜ اٌم١ِٛخ األوبد١ّ٠خ اٌّشعؼ١خ ٠ٚزُ رذ٠ٚٓ ِالؽظبرُٙ فٝ رمبس٠ش ٠زُ سفؼٙب 

ٌّشوض ػّبْ اٌغٛدح ٚاٌزٜ ٠مَٛ ثذٚسٖ ثبسعبٌٗ اٌٝ ػ١ّذ اٌى١ٍخ إلرخبر اإلعشاءاد 

 اٌزظؾ١ؾ١خ اٌالصِخ.

 ٚ:ٟعذد ٘زٖ اٌّالؽظبد ٌٍّشاعغ اٌخبسع 

 رؼذ٠ً ٌجؼغ األ٘ذاف ٚاٌّؼب١٠ش ٚٔٛارظ اٌزؼٍُ ٌززىبًِ ػٍٝ ِذاس اٌجشٔبِظ. -

 .اٌؼًّ الزشاػ ثؼغ اٌّمشساد اٌزٟ رالئُ عٛق  -
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١٘ىددددددً اٌجشٔددددددبِظ )  -

 اٌّمشساد / اٌغبػبد(: 

 سنوات 52     مدة البرنامج -أ 
 5  نعري وتطبيقي  هيكل البرنامج

 ساعة 442 ساعة اجمالي  851ساعة ،عممى  5833 نعري  عدد الساعات  / عدد الهحدات

 ْٚ اػزّبدٖ ِٓ اٌّغٍظ االػٍٝ ٌٍغبِؼبدال ٠ّىٓ اػبفخ ِمشس د ِمشساد عذ٠ذح: -

 اٌزذس٠ت ٚاٌّٙبساد: -

 ثٕبء ػٍٝ اعزج١بْ ٚاعزطالع اإلؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ. اٌزذس٠ج١خ اٌغ٠ٕٛخ ٠زُ ٚػغ اٌخطخ -

 اٌزذس٠ج١خ. ٌٍخطخ ٠زُ رذس٠ت أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ/ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ؽجمًب -

 ؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ/ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ .٠زُ ػًّ دٚساد رذس٠ج١خ ألػ 

  ٠زُ رذس٠ت أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ/ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ػٓ ؽش٠ك ٌغٕخ اٌزذس٠ت ٚاٌزٛػ١خ اٌزبثؼخ ٌٛؽذح ػّبْ اٌغٛدح

 ثبٌى١ٍخ.

 

 

 

 

 

ِمزشؽدددددددبد لطدددددددبع  -

األػّدددددددددبي ٌزطددددددددد٠ٛش 

 اٌجشٔبِظ:

 

 يدبالد انزطىيش
يقزشحبد 

 انزطىيش
 شاد انًزبثعخيؤش انًغئىل انزىقيذ انيبد انزُفيز

انًعبييش 

 األكبديًيخ

 رطج١دك ِزبثؼخ

 ٚ اٌّؼدددب١٠ش

 رٛافمٙدب ِدذٞ

 ِخشعدبد ِغ

 اٌددددددددددددددددددددددزؼٍُ

 اٌّغزٙذفخ

 اٌذٚس٠ددخ اٌّزبثؼددخ

 ٌؼ١ٍّدددددخا ٌغددددد١ش

 .اٌزؼ١ّ١ٍخ

 ؽٛاي اٌؼبَ

 سئدددددددددددددددد١ظ

 اٌمغُ ِغٍظ

 ٌغٕدخ سئ١ظ

 اٌّؼددددددددددددب١٠ش

ٚ  االوبد١ّ٠خ

اٌّمدددددددشساد 

 اٌذساع١خ

 

 

 اٌّؼددب١٠ش رطج١ددك.

 ثٕغددجخ االوبد١ّ٠دخ

 ٍٟػ % ٠٩

 .االلً

 انجشَبيح رصًيى

رؾدددددددددددددددددددذ٠ش 

رٛطددددددددددددددد١ف 

 ٌجشٔدددددبِظا

ٚاٌّمددددددددشساد 

 رجؼدب اٌذساع١خ

 ٌزمبس٠ش

 عؼدددخاٌّشاا

 اٌخبسع١خ

 ثظدددددٛسح

 دٚس٠خ

 

 ٌؼشع ػًّ ٚسشخ

 رمددددددددددبس٠ش ٔزددددددددددبئظ

 رؾذ٠ذ ٚ اٌّشاعؼخ

 ٌزٍمدددددٟ ِٛاػ١دددددذ

 اٌّؾذصخ اٌزٛط١فبد

 ١٘ئددخ اػؼددبء ِددٓ

 اٌزذس٠ظ

أغغدددددددددددددطظ 

2020 

 ٌغٕددددددددددددددددددددخ

 اٌّؼددددب١٠ش

 االوبد١ّ٠خ

ٚاٌّمددددشساد 

 ذساع١خاٌ

ِٚمددشساد  ثشٔدبِظ

 فدٟ ِؾذصخ دساع١خ

 ػددبَ وددً ثذا٠ددخ

 ٠٩ ثٕغدجخ دساعدٟ

 االلددً ػٍددٟ %

 اؽز١بعددبد ؽغددت

 ِدددٓ اٌجشٔدددبِظ

 .اٌزؾذ٠ش

 انزعهيى وانزعهى

 رٕف١دز ِزبثؼدخ

 اعزشار١غ١بد

 اٌزؼٍُ ٚ اٌزؼ١ٍُ

 اٌؼ١ٍّدخ ع١ش ِزبثؼخ-

 .اٌزؼ١ّ١ٍخ

 اٌطالة ِغ ٌمبءاد-

 اػؼدبء ِدغ ٌمبءاد-

 اٌزذس٠ظ ١٘ئخ

 

 

 اٌؼبَ ؽٛاي

 سئدددددددددددددددد١ظ

 ٌغٕخ +اٌمغُ

 اٌزؼٍدددددددددددددددد١ُ

 اٌزؼٍُٚ

 رٛافدددددددددددك

 االعددددزشار١غ١بد

 إٌّفدزح ٚ اٌّؼزّدذح

 % 08 ثٕغجخ

 يخشخبد رقىيى

 انزعهى

 ِدٓ االعدزفبدح

 رؾ١ٍددً ٔزددبئظ

 االِزؾبٔدددبد

 رؾ١ٍدً رمدبس٠ش

 االِزؾبٔدددددددددددبد

 ػٍددٟ رددٛصع

 2020بسط ِ

أعددددددددددددددزبر  -

 اٌّمشس 

سئدددددددددددد١ظ  -

ورقةةةةةةةةةةةةةة امت انيةةةةةةةةةةةةةة 
مسةةةةةةتوشية ال ةةةةةةرو  
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 رطددد٠ٛش فدددٟ

 اٌزم٠ُٛ ٔظُ

 ١٘ئددخ اػؼددبء
 ِدددغ اٌزدددذس٠ظ

اإلػزّبد اٌزٛػ١خ

ِدددددددٓ ِغٍدددددددظ 

 اٌى١ٍخ.

اٌمغددددددددددددددددددُ 

 ٌٍّزبثؼخ.
 الالزم توافرها

تحسين الهرقة 
االمتحانية من 
حيث الشكل 
 والمضمهن 

بيانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  -
الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
والكميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 واض ة.
عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد  -

صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ات 
االختبةةةةةةةةةةةةةار إذا 
كةةان أك ةةر مةة  

 ص  ة.
ت ديد درجة  -

 كل سؤال.
التنةةةةةةو  فةةةةةةي  -

 األسئمة.

ت ةةليل لجنةةة  -
مةةةةةةةةةة  أع ةةةةةةةةةةا  
هيئةةةةةة التةةةةةةدر   
ل  ةةةأل األورا  

 االمت انية.
تسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجيل  -

المالحعةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
عمةةةةةةةةةةةةةةى األورا  
االمت انيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
الغيةةةةةةر مطابقةةةةةةة 
ومناق ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
أع ةةةةةةةا  هيئةةةةةةةة 

 التدر  . 
تقةةةدنم نمةةةاذج  -

أوليةةةةةةةةةةةةةةةةة ألورا  
امت انيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبع  
المقةررات لمتككةد 
مةةةةةةةة  سةةةةةةةةالمت ا 
وفقةةةةةةةةا لمعةةةةةةةةايير 

 الورقة.

فجشا٠دددددددددددددددش : 

 2020اثش٠ً 

ئةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  ر  -
 القسم
أع ةةةةةةةةةةا   -

هيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 التدر  

 

ورقةةةةةةةةةةةةةة امت انيةةةةةةةةةةةةةة 
مسةةةةةةتوشية ال ةةةةةةرو  

 الالزم توافرها

 صياغة فُيبد
 التعلم نهاتج

 .المستهدفة

تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدر    -
أع ةةةةةا  هيئةةةةةة 
التدر   فنيات 
صةةةيانة نةةةوات  

 التعمم.

عقةةةةةةةةةةةد ور  عمةةةةةةةةةةةل 
لكيفية صيانة نوات  

 التعمم.
االسةةةةتعانة بالمعةةةةايير 
القوميةةةةةةةةةةةة ال ياسةةةةةةةةةةةية 

 األكادنمية.

زّجش : ِدب٠ٛ عج

2020 

رئةةةةةةةةةةةةةةةةةةي   -
 القسم
أع ةةةةةةةةةةا   -

هيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 التدر  

 

توظيةةةةةةةةةةة  ع ةةةةةةةةةةةو 
هيئةةةةةةةةةةةةةةةةة لوسةةةةةةةةةةةةةةةةائل 
تكنولوجيةةةةةةةا التعمةةةةةةةيم 

 ب اعمية
 

رفعيم إداسح 

األصيبد 

 وانكىاسس

وضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   -
الئ ةةةةة داخميةةةةة 
 إلدارة األزمات

 خطة وتن يذ إعداد -
 فر ق الوحدة لتدر  
 أسةةةالي  عمةةةي

٠ٕدددددددددددددددددددددب٠ش: 

 أغغطظ

2020 

وحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة 
 الجودة

 معمنةةة خطةةة -
 األزمةةات إلدارة

 والكوارث
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 أ.د أؽّذ ِظطفٝ وبًِ ػظشانًغئىل عٍ انجشَبيح :      

  2020/    8/     9انزبسيخ :                           انزىقيع :                          

 

 

 

 األزمات. مواج ة
 خطةةةة تن يةةةذ -

 لتدر  
 لتقيةيم ةآلية وضة 
 إدارة األزمةات أدا 

 .والكوارث

 في الك ا ة ز ادة -
 األزمات إدارة

 والكوارث

رقهيم عذد 

 انًُزذثيٍ

 
مخاطبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
بتغييةةةر الخطةةةة 
الخمسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية 
وتةةةةةوفير درجةةةةةة 
ماليةةةةة اضةةةةاشية 

 لمقسم

ز ةةادة عةةدد السةةاعات 
 در سية لممنتدبي  الت
 

مخاطبةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةة 
 بتوفير درجة مالية

 ٛ١ٌٛ٠2020 

 عميد الكمية
وكيةةل الكميةةة 
ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئون 

 التعميم 

 تةةةوفير درجةةةةة ماليةةةةة 
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