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 رقشيش هقشس دساسي
6106  /6107  

 قسم : ..العلوم التربوية والنفسية 
 

 -هعلىهبد أسبسيخ : –أ 

 اإلحصبء ٔرطجٍقبد انحبست اَنى يزقذو   اسى انًقشس 0

 جًٍغ انزخصصبد  انزخصص 6

 دكزٕساِ  انفشقخ / انًسزٕي 3

 ( ػًهى 0)–( َظشي  6 ) ػذد انٕحذاد / انسبػبد انًؼزًذح 4

 َظبو انًشاجؼخ انذاخهٍخ ُظبو انًزجغ الخزٍبس نجُخ االيزحبَبدان 5

 __________ َظبو انًشاجؼخ انخبسجٍخ ناليزحبٌ 6

 ػضٕ فقظ ػذد انقبئًٍٍ ثبنزذسٌس 7

 -هعلىهبد هزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئيبد : – 1

 6 ػذد انطالة انًهزحقٍٍ ثبنًقشس -

 6 ػذد انطالة انزٌٍ أدٔا االيزحبٌ  -

             َبجح   ( %011)      6   :   ػذد جخ االيزحبٌ َزٍ -

 ساست  %(  ـــــــ)  ـــــــــــػذد :  

انُسجخ انًئٌٕخ % نهُبجحٍٍ طجقب نهزقذٌشاد  -

 انحبصهٍٍ ػهٍٓب

 % (ــــــ ( )  ـــ  )   ( يًزبص /  -) 

 %( ــــ )  ( ــــ جٍذ جذا) 

 %(  011 )  ( 6)  جٍذ /

   % ( ــــ ( ) ـــ) يقجٕل

 -رذسيس الوقشس : – 2

  انًٕضٕػبد انزً رى رذسٌسٓب -

 رؼشٌف اإلحصبء  

 اإلحصبء ٔظبئفٓب 

 اإلحصبء أًٍْزٓب 

 اإلحصبء يضاٌبْب.

 .SPSSانجشَبيج اإلحصبئً 

 .SPSSانجشَبيج اإلحصبئً 

 .SPSSانجشَبيج اإلحصبئً 

 رجٌٕت انجٍبَبد ٔجذٔنزٓب

 سٌخ.رحذٌذ إَٔاع انجذأل انزكشا

 انزًثٍم انجٍبًَ نهزٕصٌؼبد انزكشاسٌخ.

 ، انًئٕيًانزكشاس انُسج

 انًزجًغ انصبػذ ٔانًزجًغ انٓبثظ. 

 يقبٌٍس انُضػخ انًشكضٌخ



 

 انًزٕسظ-

 انٕسٍظ-

 انًُٕال-

 يقبٌٍس انزشزذ.

 يقبٌٍس انذالنخ اإلحصبئٍخ انجبسايزشٌخ

 اخزجبس "د" ٔحبالرّ انًخزهفخ

 رحهٍم انزجبٌٍ 

 سايزشٌخانالثب اإلحصبء

 (Uاخزجبس يبٌ ٌٔزًُ )

 (Wاخزجبس ٌٔهكٕكسٌٕ )

 يؼبيم اسرجبط انشرت نسجٍشيبٌ

 يؼبيم اسرجبط ثٍشسٌٕ

 يؼبيم اسرجبط انزٕافق 

 يؼبيم اسرجبط فبي 

 رحهٍم االَحذاس.

 انزحهٍم انؼبيهً. -

 انسالسم انضيٍُخ -

% نًب رى رذسٌسّ يٍ انًحزٕي األسبسً  -

 نهًقشس

 (      ) <61    (      )61-44 

 ( √  > )45 

يذي انزضاو انقبئًٍٍ ثبنزذسٌس ثًحزٕي  -

 انًقشس 

 (      ) <61    (      )61-44 

 ( √  > )45 

 44-61(      )    61> (      )  يذي رغطٍخ االيزحبٌ نًٕضٕػبد انًقشس -

(  √  > )45 

 √( ( يحبضشاد َظشٌخ )   √ )  أسبنٍت انزؼهٍى ٔانزؼهى -

 √ (   )  ( دساسخ حبنخ    )  هًرذسٌت ػً

 )  √  (  أَشطخ فصهٍخ

   األػًبل انفصهٍخ )رزكش( : 

 -انؼصف انزًُْ  -انًُبقشخ ٔانحٕاس  -انًحبضشح انًطٕسح 

انزؼهى   –انزؼهى انزارً   –انزذسٌت انًٍذاًَ  -انزؼهى انزؼبًَٔ 

انزؼهى ثبسزخذاو  –انزؼهى ثبنًالحظخ  –ثبنًحبٔنخ ٔانخطأ 

 ٕجٍب انحذٌثخ.انزكُٕن

 رذسٌجبد ػًهٍخ ٔيٍذاٍَخ

صٌبسح يٍذاٍَخ داخهٍخ إنى ٔحذح انحبست اَنً ثبنكهٍخ ٔيشبْذح  -

اخزصبصً انحبست اَنً أثُبء اسزخذاو انجشَبيج اإلحصبئً انـ 

SPSS. 



 

ػًم ٔسش ػًم نحم ثؼض انًسبئم انخبصخ ثبخزجبس د  -

 ٔيؼبيالد االسرجبط.

 ( شفٕي   √  )             َظشي (  √ )  طشٌقخ رقٌٕى انطالة -

 ( ػًهً      )     ( أػًبل فصهٍخ      ) 

 -اإلهكبًبد الوزبحخ للزذسيس : -3

 يزٕافشح  انًشاجغ انؼهًٍخ -

 يزٕافشح انٕسبئم انًؼٍُخ-

 ( غٍش يزٕافشح  √ )  يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  انًسزهضيبد ٔانخبيبد -

   -قيىد إداسيخ ورٌظيويخ: -4

 %77  -ًزيجخ رقىين الطالة للوقشس: -5

 ال رٕجذ -هقزشحبد رحسيي الوقشس : -6

 

)إٌ هالحظبد الوشاجعيي الخبسجييي  -7

 ٔجذد (

 

 

هب رن رٌفيزٍ هي هقزشحبد الزطىيش في  -8

 العبم السبثق

 ال رٕجذ

)يب ًْ ٔ هب لن يزن رٌفيزٍ هي هقزشحبد  -9

 األسجبة (

 ال رٕجذ

 -شس للعبم القبدم :خطخ الزطىيش للوق -11

 رٕقٍذ انزطٌٕش   

 

 انًسئٕل ػٍ انزُفٍز

  

رحسٍٍ 

إيكبٍَبد 

 انزذسٌس 

ٔكبنخ انذساسبد انؼهٍب ٔنجُخ  يغ ثذاٌخ انؼبو انذساسً ششاء يشاجغ حذٌثخ نهًكزجخ 

 ششاء انكزت ثبنقسى

 

 هحوذ ًعوبىالوبدح : أ.د/  أسزبر

 ذيش الجشًبهج: أ.م.د/ صيٌت صالح هحوىده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقشيش هقشس دساسي

 م 2119/2121لعبم 



 

 

 قسن: االقزصبد الوٌضلي

 -هعلىهبد أسبسيخ : –أ 

 حهقخ ثحث اسى انًقشس 0

 اقزصبد يُضنً انزخصص 6

 رًٍٓذي دكزٕساِ انفشقخ / انًسزٕي 3

 ( ػًهً 4)  ػذد انٕحذاد / انسبػبد انًؼزًذح 4

 رشكٍم يجهس انقسى انُظبو انًزجغ الخزٍبس نجُخ االيزحبَبد 5

 √غٍش يزٕفش                      يزٕفش      َظبو انًشاجؼخ انخبسجٍخ ناليزحبٌ 6

 أسزبر ٔاحذ   ػذد انقبئًٍٍ ثبنزذسٌس 7

 -هعلىهبد هزخصصخ : –ة 

 -اإلحصبئيبد : – 1

 6 ػذد انطالة انًهزحقٍٍ ثبنًقشس -

 6 ػذد انطالة انزٌٍ أدٔا االيزحبٌ  -

 %                      ػذد       %                  ػذد                    يزحبٌ َزٍجخ اال -

            011         6َبجح                

    ساست   

انُسجخ انًئٌٕخ % نهُبجحٍٍ طجقب  -

 نهزقذٌشاد انحبصهٍٍ ػهٍٓب

 %51جٍذ جذا                               %51   يًزبص        

  يقجٕل        ــــــــــــــــــــ                               جٍذ         

 -رذسيس الوقشس : – 2

 انًٕضٕػبد انزً رى رذسٌسٓب -

 عذد السبعبد الوىضىعبد الزي رن رذسيسهب فعليب

 اإلحصبء ٔظبئفٓب ٔأًٍْزٓب ٔيضاٌبْب.

 .SPSSانجشَبيج اإلحصبئً  -

 جذٔنزٓب، ٔرحذٌذ إَٔاع انجذأل انزكشاسٌخ.رجٌٕت انجٍبَبد ٔ -

 إَٔاع انزكشاس)انُسجً، انًئٕي، انًزجًغ انصبػذ ٔانًزجًغ انٓبثظ(. -

 انزًثٍم انجٍبًَ نهزٕصٌؼبد انزكشاسٌخ. -

 يقبٌٍس انُضػخ انًشكضٌخ)انًزٕسظ، انٕسٍظ، ٔانًُٕال(. -

 يقبٌٍس انزشزذ. -

خزجاابس "د" ٔحبالرااّ انًخزهفااخ، رحهٍاام انزجاابٌٍ(، )ا يقاابٌٍس انذالنااخ اإلحصاابئٍخ انجبسايزشٌااخ -

 ((.W( ، اخزجبس ٌٔهكٕكسٌٕ )U)اخزجبس يبٌ ٌٔزًُ ) ٔانالثبسايزشٌخ

 يؼبيم اسرجبط انشرت نسجٍشيبٌ، ٔثٍشسٌٕ، ٔانزٕافق، ٔفبي. -

 رحهٍم االَحذاس. -

 .أنؼبيهًانزحهٍم  -

 انسالسم انضيٍُخ. -

 

  

سبعخ هقسوخ على  84  إجوبلي السبعبد
 أسجىع 24

 

 √     45<            44-61         61> يذي انزضاو انقبئًٍٍ ثبنزذسٌس ثًحزٕي انًقشس  -

      √        45<            44-61         61> يذي رغطٍخ االيزحبٌ نًٕضٕػبد انًقشس -

 رذسٌت ػًهً√       يحبضشاد َظشٌخ     أسبنٍت انزؼهٍى ٔانزؼهى -

 √أَشطخ فصهٍخ           دساسخ حبنخ  



 

 √  األػًبل انفصهٍخ )رزكش( :     

 √كزبثخ ثحث ػهًً 

 √يجًٕػبد انٕارس آة 

 √َظشي                       شفٕي         طشٌقخ رقٌٕى انطالة -

 √ػًهً        √       أػًبل فصهٍخ       

 -اإلهكبًبد الوزبحخ للزذسيس : -3

 غٍش يزٕافش            √ح                يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح        يزٕافش  انًشاجغ انؼهًٍخ -

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح               غٍش يزٕافشح                  √يزٕافشح      انٕسبئم انًؼٍُخ-

 فشحغٍش يزٕا√         يزٕافشح                 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح       انًسزهضيبد ٔانخبيبد -

ٔجٕد َقص فً ػذد انكزت ٔانًشاجغ انحذٌثخ فً يُبْج انجحث  -  -قيىد إداسيخ ورٌظيويخ: -4

 انؼهًً ثًكزجخ انكهٍخ

            -ًزيجخ رقىين الطالة للوقشس: -5

 رٕفٍش يشاجغ حذٌثخ فً انزخصص ثبنًكزجخ .  -هقزشحبد رحسيي الوقشس : -6

 هٍى االنكزشًَٔرذسٌت انطالة ػهى اسزخذاو أسبنٍت انزؼ

)إٌ هالحظبد الوشاجعيي الخبسجييي  -7

 ٔجذد (

 ال ٌٕجذ

هب رن رٌفيزٍ هي هقزشحبد الزطىيش في  -8

 العبم السبثق

 ششاء يشاجغ حذٌثخ نهًكزجخ .

 رى ػًم فٍذٌْٕبد رؼهًٍٍخ نزذسٌت انطالة ػهى انزؼهى االنكزشًَٔ

)يب ًْ هب لن يزن رٌفيزٍ هي هقزشحبد  -9

 ٔ األسجبة (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -خطخ الزطىيش للوقشس للعبم القبدم : -11

 الوسئىل عي الزٌفيز رىقيذ الزطىيش  رىصيف الزطىيش هجبالد الزطىيش 

رحسٍٍ إيكبٍَبد 

 انزذسٌس 

يغ ثذاٌخ انؼبو  ششاء يشاجغ حذٌثخ نهًكزجخ 

 انذساسً

 ٔكبنخ انذساسبد انؼهٍب ٔنجُخ ششاء انكزت ثبنقسى

ػقذ دٔساد رذسٌجٍخ 

نهطالة ػهى انزؼهى 

 االنكزشًَٔ

فً اإلجبصح 

 انصٍفٍخ

 ٔحذح انزذسٌت ٔيشكض انخذيخ انؼبيخ ثبنكهٍخ

 

 سئيس القسن أ.د/ سعيذ هٌبع جبد الشة                                      أسزبر الوقشس : أ.م.د / صيٌت صالح هحوىد يىسف  

 هذيش الجشًبهج أ.م.د/ صيٌت صالح هحوىد يىسف

 

 

 

 

 

 

 



 
 رقشيش هقشس دساسي

م6102/6102لعبم  إداسح هؤسسبد هزقذم  

 

 قسن: االقزصبد الوٌضلي

 

-هعلىهبد أسبسيخ : –أ   

 إداسح يؤسسبد يتمذو اسى انًمشس 1

 التصبد يُضنٙ انتخصص 2

 تًٓٛذ٘ دكتٕساِ انفشلخ / انًستٕ٘ 3

( َظش٘  2)  ػذد انٕحذاد / انسبػبد انًؼتًذح 4  

بس نجُخ االيتحبَبدانُظبو انًتجغ الختٛ 5  تشكٛم يجهس انمسى 

√   غٛش يتٕفش      يتٕفش      َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليتحبٌ 6  

 أستبر ٔاحذ   ػذد انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس 7

-هعلىهبد هزخصصخ : –ة   

-اإلحصبئيبد : – 0  

ػذد انطالة انًهتحمٍٛ ثبنًمشس -  2 

ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيتحبٌ  -  2 

ٛجخ االيتحبٌ َت - ػذد       %                   ػذد       %                      

ساست      ــــــــــ       ـــــــــــــــــ        111      2َبجح         

انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب  -

 نهتمذٚشاد انحبصهٍٛ ػهٛٓب

ـــــــــــــــــــــ      جذا جٛذ            ـــــــــــــــــــــيًتبص         

%51       يمجٕل            %51   جٛذ        

-رذسيس الوقشس : – 6  

انًٕظٕػبد انتٙ تى تذسٚسٓب -   

 عذد السبعبد الوىضىعبد الزي رن رذسيسهب فعليب

يفٕٓو اإلداسح ٔأًْٛتٓب ٔيجبدئٓب ، يفٕٓو اإلداسح انؼبيخ ٔانفشق ثٍٛ اإلداسح انؼبيخ  -1

 ٔإداسح األػًبل، ػاللخ اإلداسح ثبنؼهٕو األخشٖ
9 

أسس َٔظشٚبد تطٕس انفكش اإلداس٘ ٔيذاسسّ انًختهفخ -2  12 

 –ٔظبئف اإلداسح داخم انًؤسسبد )انتخطٛط( )انتؼشٚف، ػُبصش انتخطٛط، األْذاف  -3

سًبد  انًٕاصَخ انتخطٛطٛخ –انمٕاػذ  -اإلجشاءاد –انجشايج  -انتجٕء ثبألحذاث انًستمجهٛخ

صٚبدح فبػهٛخ انتخطٛط(   -أسجبة فشم انتخطٛط -يؼٕلبد انتخطٛط انفؼبل -انًخطط انجٛذ  

12 

يضاٚب ٔػٕٛة  -انتُظٛى ) أًْٛتّ، ػُبصشِ، يفٕٓو انٓٛكم انتُظًٛٙ، يستٕٚبد انتُظٛى-4

انٓٛكم انتُظًٛٙ، ػُبصش انؼاللبد فٙ انتُظٛى، يصبدس انسهطخ ، تفٕٚط انسهطخ، انتُظٛى 

ٙ ٔغٛش انشسًٙ(انشسً  

9 

انتٕجّٛ ) أًْٛتّ، أدٔاد انتٕجّٛ، أدٔاد انتٕجّٛ، انتذسٚت ٔانتًُٛخ انًُٓٛخ، أْذاف  -5

 انتذسٚت، إَٔاع انتذسٚت، أسبنٛجّ، إَٔاػّ، ػٕايم فشم انُشبط انتذسٚجٙ(
9 

انتًُٛخ اإلداسٚخ أًْٛتٓب، تخطٛط انتًُٛخ اإلداسٚخ، طشق انتًُٛخ اإلداسٚخ -6  6 

بثخ، أًْٛتٓب، يشاحم انشلبثخ، إَٔاػٓب، يجبدئ انشلبثخ انفؼبنخانشل -7  2 

َظى سػبٚخ انؼبيهٍٛ، أًْٛتٓب، تطٕس ثشايج سػبٚخ انؼبيهٍٛ، إَٔاع ثشايج سػبٚخ -8

انؼبيهٍٛ، يتطهجبد انجشايج انفؼبنخ نخذيخ سػبٚخ انؼبيهٍٛ، انؼاللبد اإلَسبَٛخ ٔدٔسْب 

 فٙ صٚبدح اإلَتبجٛخ.

9 



 
إلَتبجٛخ ٔانؼٕايم انًحذدح نٓب ، ٔسبئم انتحكى فٙ انكفبءح اإلَتبجٛخ انكفبءح ا -9

 نهًششٔػبد، انًحذداد اإلَسبَٛخ نهكفبءح اإلَتبجٛخ.
 

06 

 

إجوبلي السبعبد                                       64سبعخ هقسوخ على  48 

 أسجىع

 

يذ٘ انتضاو انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس ثًحتٕ٘ انًمشس  -   √ <61              61- 84               >85  

يذ٘ تغطٛخ االيتحبٌ نًٕظٕػبد انًمشس -    √  <61              61-  84                 >85  

أسبنٛت انتؼهٛى ٔانتؼهى -           تذسٚت ػًهٙ     √يحبظشاد َظشٚخ       

√     دساسخ حبنخ          أَشطخ فصهٛخ  

   √:      األػًبل انفصهٛخ )تزكش(

 تمبسٚش فُٛخ 

طشٚمخ تمٕٚى انطالة -         فٕ٘ش          √       َظش٘       

√         ػًهٙ          √أػًبل فصهٛخ       

-اإلهكبًبد الوزبحخ للزذسيس : -3  

انًشاجغ انؼهًٛخ - غٛش يتٕافش           √      يتٕافشح             يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح   

ئم انًؼُٛخانٕسب- غٛش يتٕافشح       يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح               √يتٕافشح        

انًستهضيبد ٔانخبيبد - غٛش يتٕافشح √      يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح            يتٕافشح          

أَّ نٛس نّ جبَت تطجٛمٙ يٍ انصؼٕثبد انتٙ تؼشض نٓب انًمشس  - -  -قيىد إداسيخ ورٌظيويخ: -8

 انالئحخفٙ 

ٔجٕد َمص فٙ ػذد انكتت ٔانًشاجغ فٙ تخصص إداسح انًؤسسبد  - -

 ثًكتجخ انكهٛخ

         -ًزيجخ رقىين الطالة للوقشس: -5

-هقزشحبد رحسيي الوقشس : -2  تٕفٛش يشاجغ حذٚثخ فٙ انتخصص ثبنًكتجخ . -1 

 إػذاد ثُك أسئهخ نهًمشس نتذسٚت انطالة ػهٗ األًَبط انًختهفخ نهتمٕٚى. -2

ٛش الئحخ انذساسبد انؼهٛب ٔاػتًبد َظبو انسبػبد انًؼتًذح ٔٔظغ جبَت تغٛ  -3

 تطجٛمٙ نهًبدح

)إٌ هالحظبد الوشاجعيي الخبسجييي  -2

 ٔجذد (

 ال ُٚطجك

هب رن رٌفيزٍ هي هقزشحبد الزطىيش في  -4

 العبم السبثق

 ششاء يشاجغ حذٚثخ نهًكتجخ . -1

)يب ْٙ هب لن يزن رٌفيزٍ هي هقزشحبد  -9

بة (ٔ األسج  

 تؼذٚم الئحخ انذساسبد انؼهٛب -1

-خطخ الزطىيش للوقشس للعبم القبدم : -01  

هجبالد 

 الزطىيش 

 الوسئىل عي الزٌفيز رىقيذ الزطىيش  رىصيف الزطىيش

تحسٍٛ 

إيكبَٛبد 

 انتذسٚس 

   

يغ ثذاٚخ انؼبو  ششاء يشاجغ حذٚثخ نهًكتجخ 

 انذساسٙ

نمسىٔكبنخ انذساسبد انؼهٛب ٔنجُخ ششاء انكتت ثب  

يجهس انمسى ٔٔكبنخ انكهٛخ نشئٌٕ انذساسبد انؼهٛب  لجم تذسٚس انًمشس تؼذٚم الئحخ انذساسبد انؼهٛب

 ٔانجحٕث

 

أسزبر الوقشس : أ.م.د / صيٌت صالح هحوىد يىسف   سئيس القسن أ.د/ سعيذ هٌبع جبد الشة   



 
 

رقشيش هقشس دساسي   

م6109/6161إداسح هؤسسبد هزقذم لعبم   

 

 قسن: االقزصبد الوٌضلي

 

-هعلىهبد أسبسيخ : –أ   

 إداسح يؤسسبد يتمذو اسى انًمشس 1

 التصبد يُضنٙ انتخصص 2

 تًٓٛذ٘ دكتٕساِ انفشلخ / انًستٕ٘ 3

( َظش٘  2)  ػذد انٕحذاد / انسبػبد انًؼتًذح 4  

 تشكٛم يجهس انمسى انُظبو انًتجغ الختٛبس نجُخ االيتحبَبد 5

انخبسجٛخ ناليتحبٌَظبو انًشاجؼخ  6 √غٛش يتٕفش         يتٕفش        

 أستبر ٔاحذ   ػذد انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس 7

-هعلىهبد هزخصصخ : –ة   

-اإلحصبئيبد : – 0  

ػذد انطالة انًهتحمٍٛ ثبنًمشس -  2 

ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيتحبٌ  -  2 

َتٛجخ االيتحبٌ  - ػذد       %          ػذد       %                               

ساست      ــــــــــ       ـــــــــــــــــ        111      2َبجح         

انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب  -

 نهتمذٚشاد انحبصهٍٛ ػهٛٓب

%51         1جٛذ جذا          يًتبص      ـــــــــــــــــــــ              

ـــــــــــــــــــ%            يمجٕل       51                  1جٛذ        

-رذسيس الوقشس : – 6  

انًٕظٕػبد انتٙ تى تذسٚسٓب -   

 عذد السبعبد الوىضىعبد الزي رن رذسيسهب فعليب

يفٕٓو اإلداسح ٔأًْٛتٓب ٔيجبدئٓب ، يفٕٓو اإلداسح انؼبيخ ٔانفشق ثٍٛ اإلداسح انؼبيخ  -1

اسح ثبنؼهٕو األخشٖٔإداسح األػًبل، ػاللخ اإلد  
9 

أسس َٔظشٚبد تطٕس انفكش اإلداس٘ ٔيذاسسّ انًختهفخ -2  12 

 –ٔظبئف اإلداسح داخم انًؤسسبد )انتخطٛط( )انتؼشٚف، ػُبصش انتخطٛط، األْذاف  -3

انًٕاصَخ انتخطٛطٛخ سًبد  –انمٕاػذ  -اإلجشاءاد –انجشايج  -انتجٕء ثبألحذاث انًستمجهٛخ

صٚبدح فبػهٛخ انتخطٛط(   -أسجبة فشم انتخطٛط -انتخطٛط انفؼبل يؼٕلبد -انًخطط انجٛذ  

12 

يضاٚب ٔػٕٛة  -انتُظٛى ) أًْٛتّ، ػُبصشِ، يفٕٓو انٓٛكم انتُظًٛٙ، يستٕٚبد انتُظٛى-4

انٓٛكم انتُظًٛٙ، ػُبصش انؼاللبد فٙ انتُظٛى، يصبدس انسهطخ ، تفٕٚط انسهطخ، انتُظٛى 

 انشسًٙ ٔغٛش انشسًٙ(

9 

ّٛ ) أًْٛتّ، أدٔاد انتٕجّٛ، أدٔاد انتٕجّٛ، انتذسٚت ٔانتًُٛخ انًُٓٛخ، أْذاف انتٕج -5

 انتذسٚت، إَٔاع انتذسٚت، أسبنٛجّ، إَٔاػّ، ػٕايم فشم انُشبط انتذسٚجٙ(
9 

انتًُٛخ اإلداسٚخ أًْٛتٓب، تخطٛط انتًُٛخ اإلداسٚخ، طشق انتًُٛخ اإلداسٚخ -6  6 

خ، إَٔاػٓب، يجبدئ انشلبثخ انفؼبنخانشلبثخ، أًْٛتٓب، يشاحم انشلبث -7  2 

َظى سػبٚخ انؼبيهٍٛ، أًْٛتٓب، تطٕس ثشايج سػبٚخ انؼبيهٍٛ، إَٔاع ثشايج سػبٚخ -8

انؼبيهٍٛ، يتطهجبد انجشايج انفؼبنخ نخذيخ سػبٚخ انؼبيهٍٛ، انؼاللبد اإلَسبَٛخ ٔدٔسْب 
9 



 
 فٙ صٚبدح اإلَتبجٛخ.

نٓب ، ٔسبئم انتحكى فٙ انكفبءح اإلَتبجٛخ انكفبءح اإلَتبجٛخ ٔانؼٕايم انًحذدح  -9

 نهًششٔػبد، انًحذداد اإلَسبَٛخ نهكفبءح اإلَتبجٛخ.
 

06 
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 أسجىع

 

يذ٘ انتضاو انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس ثًحتٕ٘ انًمشس  -   √ <61              61- 84               >85  

يذ٘ تغطٛخ االيتحبٌ نًٕظٕػبد انًمشس -    √  <61              61-  84                 >85  

أسبنٛت انتؼهٛى ٔانتؼهى - تذسٚت ػًهٙ         √     يحبظشاد َظشٚخ         

√دساسخ حبنخ          أَشطخ فصهٛخ       

√  األػًبل انفصهٛخ )تزكش( :       

 تمبسٚش فُٛخ 

طشٚمخ تمٕٚى انطالة - شفٕ٘       √          َظش٘                

√ػًهٙ         √          أػًبل فصهٛخ       

-اإلهكبًبد الوزبحخ للزذسيس : -3  

انًشاجغ انؼهًٛخ - غٛش يتٕافش           √      يتٕافشح             يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح   

انٕسبئم انًؼُٛخ- يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح           غٛش يتٕافشح           √يتٕافشح        

انًستهضيبد ٔانخبيبد - غٛش يتٕافشح√       يتٕافشح               يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح       

أَّ نٛس نّ جبَت تطجٛمٙ يٍ انصؼٕثبد انتٙ تؼشض نٓب انًمشس  - -  -قيىد إداسيخ ورٌظيويخ: -8

 فٙ انالئحخ

انكتت ٔانًشاجغ فٙ تخصص إداسح انًؤسسبد ٔجٕد َمص فٙ ػذد  - -

 ثًكتجخ انكهٛخ

         -ًزيجخ رقىين الطالة للوقشس: -5

-هقزشحبد رحسيي الوقشس : -2  تٕفٛش يشاجغ حذٚثخ فٙ انتخصص ثبنًكتجخ . -4 

 إػذاد ثُك أسئهخ نهًمشس نتذسٚت انطالة ػهٗ األًَبط انًختهفخ نهتمٕٚى. -5

اػتًبد َظبو انسبػبد انًؼتًذح ٔٔظغ جبَت تغٛٛش الئحخ انذساسبد انؼهٛب ٔ  -6

 تطجٛمٙ نهًبدح

)إٌ هالحظبد الوشاجعيي الخبسجييي  -2

 ٔجذد (

 ال ُٚطجك

هب رن رٌفيزٍ هي هقزشحبد الزطىيش في  -4

 العبم السبثق

 ششاء يشاجغ حذٚثخ نهًكتجخ . -2

)يب ْٙ هب لن يزن رٌفيزٍ هي هقزشحبد  -9

 ٔ األسجبة (

 انؼهٛبتؼذٚم الئحخ انذساسبد  -2

-خطخ الزطىيش للوقشس للعبم القبدم : -01  

هجبالد 

 الزطىيش 

 الوسئىل عي الزٌفيز رىقيذ الزطىيش  رىصيف الزطىيش

تحسٍٛ 

إيكبَٛبد 

 انتذسٚس 

   

يغ ثذاٚخ انؼبو  ششاء يشاجغ حذٚثخ نهًكتجخ 

 انذساسٙ

 ٔكبنخ انذساسبد انؼهٛب ٔنجُخ ششاء انكتت ثبنمسى

د انؼهٛبتؼذٚم الئحخ انذساسب يجهس انمسى ٔٔكبنخ انكهٛخ نشئٌٕ انذساسبد انؼهٛب  لجم تذسٚس انًمشس 

 ٔانجحٕث

 



 
سئيس القسن أ.د/ سعيذ هٌبع جبد الشةعلي عثوبى                                                            أسزبر الوقشس : أ.م.د /    

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 جقشيش هقشس دساسي

م6102/6102لعبم   

 

 قسن: االقحصبد الونضلي

 

-هعلىهبت أسبسية : –أ   

 حهمخ ثحث اسى انًمشس 1

 التصبد يُضنٙ انتخصص 2

 تًٓٛذ٘ دكتٕساِ انفشلخ / انًستٕ٘ 3

( عًهٙ 4)  عذد انٕحذاد / انسبعبد انًعتًذح 4  

انمسىتشكٛم يجهس  انُظبو انًتجع الختٛبس نجُخ االيتحبَبد 5  

√  غٛش يتٕفش                    يتٕفش      َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليتحبٌ 6  

 أستبر ٔاحذ   عذد انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس 7

-هعلىهبت هحخصصة : –ة   

-اإلحصبئيبت : – 0  

عذد انطالة انًهتحمٍٛ ثبنًمشس -  2 

عذد انطالة انزٍٚ أدٔا  -

 االيتحبٌ 

2 

َتٛجخ االيتحبٌ  - عذد         %                      عذد       %                            

               111         2       َبجح         

ــــــــــ        ساست  

انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهتمذٚشاد  -

 انحبصهٍٛ عهٛٓب

%51     اجٛذ جذ                           ـــــــــ    يًتبص        

ـــــــــــــ        يمجٕل                          %51جٛذ            

-جذسيس الوقشس : – 6  

انًٕظٕعبد انتٙ تى تذسٚسٓب -  

 عذد السبعبت الوىضىعبت الحي جن جذسيسهب فعليب

يذخم نتصًٛى ثحث عهًٙ  -1  6 

أْذاف انجحث ٔصٛبغتٓب  –خ انجحثٛخ ثحثٛخ يشاعٛب يعبٚٛش صٛبغخ ٔاختٛبس انًشكه إعذاد يشكم-2

 ٔفك يب ٚتطهجّ انجحث يٕظحب أًْٛتّ نهفشد ٔانًجتًع .
9 

إعذاد اإلطبس انُظش٘ نهجحث يستشٓذا ثجعط انذساسبد انسبثمخ يحم انذساسخ يع يشاعبح -3
 انطشٚمخ انصحٛحخ نعشظٓب ٔطشق االستفبدح يُٓب .

9 

ٔإَٔاعٓب ٔيعبٚٛش اختٛبسْب  صٛبغخ فشٔض انذساسخ )يشاعٛب طجٛعخ انفشٔض--4
 ٔصٛبغتٓب(ٔفك يب تٕصم إنّٛ انجبحث يٍ انذاسسبد انسبثمخ ٔاإلطبس انُظش٘ نًشكهخ انجحث .

6 

إعذاد حذٔد انذساسخ -5  9 



 

 
 
 

تفشٚغ أدٔاد انذساسخ انًستخذيخ ثى انًعبنجبد اإلحصبئٛخ ٔكٛفٛخ إجشاؤْب -6  6 
ٛبد ٔفك أسس انجحث انعهًٙيُبلشخ ٔتحهٛم انُتبئج تجعب نهفشٔض ٔاإلحصبئ-7  12 

كتبثخ انتٕصٛبد ٔانًمتشحبد  -8  6 

انًشاجع انعشثٛخ ٔاألجُجٛخ ٔفك أألسس انعهًٛخ نكتبثخ انًشاجع-9   6 

انًهخص ٔانًستخهص انجحثٙ -11   3 
انًُٓج  –انتذسٚت عهٙ يُبْج انجحث انًختهفخ ثتطجٛك خطخ ثحثٛخ ٔفك انًُٓج انتجشٚجٙ -11

 انٕصفٙ انتحهٛهٙ
3 

دساسخ يٛذاَٛخ ،    -دساسخ انحبنخ  -تطجٛك خطخ ثحثٛخ ٔفك أسهٕة تحهٛم انًحتٕٖ  -12
 انذساسبد انًسحٛخ،دساسخ انًمبسَخ .

6 

عشض تمذًٚٙ نكم خطخ ثحثٛخ  ٔتمًٛٛٓب ٔفك أداء كم طبنت-13  3 
سبعة هقسوة على  48 إجوبلي السبعبت

أسجىع 64  
 

حتٕ٘ انًمشس يذ٘ انتضاو انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس ثً -  <61         61-84            >85     √  

يذ٘ تغطٛخ االيتحبٌ نًٕظٕعبد انًمشس -  <61         61-84            >85     √         

أسبنٛت انتعهٛى ٔانتعهى - تذسٚت عًهٙ       √يحبظشاد َظشٚخ       

√   دساسخ حبنخ          أَشطخ فصهٛخ  

   √( :     األعًبل انفصهٛخ )تزكش

 كتبثخ ثحث عهًٙ 

طشٚمخ تمٕٚى انطالة - √       َظش٘                       شفٕ٘    

√        عًهٙ  √     أعًبل فصهٛخ         

-اإلهكبنبت الوحبحة للحذسيس : -3  

انًشاجع انعهًٛخ - فشغٛش يتٕا            √        يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح          يتٕافشح          

انٕسبئم انًعُٛخ- غٛش يتٕافشح             يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح                    √يتٕافشح        

انًستهضيبد ٔانخبيبد - غٛش يتٕافشح       √    يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح              يتٕافشح          

نحذٚثخ فٙ يُبْج انجحث أجٕد َمص فٙ عذد انكتت ٔانًشاجع  -  -قيىد إداسية وجنظيوية: -8

ثًكتجخ انكهٛخانعهًٙ   

            -نحيجة جقىين الطالة للوقشس: -5

-هقحشحبت جحسين الوقشس : -2  تٕفٛش يشاجع حذٚثخ فٙ انتخصص ثبنًكتجخ . -1 

)إٌ هالحظبت الوشاجعين الخبسجيين  -2

 ٔجذد (

ٕجذال ٚ  

هب جن جنفيزه هن هقحشحبت الحطىيش في  -4

 العبم السبثق

 ششاء يشاجع حذٚثخ نهًكتجخ .

)يب ْٙ ٔ هب لن يحن جنفيزه هن هقحشحبت  -9

 األسجبة (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-خطة الحطىيش للوقشس للعبم القبدم : -01  

الحطىيش جىقيث  جىصيف الحطىيش هجبالت الحطىيش   الوسئىل عن الحنفيز 

تحسٍٛ إيكبَٛبد 

 انتذسٚس 

يع ثذاٚخ انعبو  ششاء يشاجع حذٚثخ نهًكتجخ 

 انذساسٙ

 ٔكبنخ انذساسبد انعهٛب ٔنجُخ ششاء انكتت ثبنمسى

أ.د/ سعيذ هنبع جبد سئيس القسن                                                    أسحبر الوقشس : أ.م.د / صينت صالح هحوىد يىسف  
 الشة

 هذيش الجشنبهج أ.م.د/ صينت صالح هحوىد يىسف



 

 
 
 

 جقشيش هقشس دساسي

م 6109/6161لعبم   

 

 قسن: االقحصبد الونضلي

-هعلىهبت أسبسية : –أ   

 حهمخ ثحث اسى انًمشس 1

 التصبد يُضنٙ انتخصص 2

 تًٓٛذ٘ دكتٕساِ انفشلخ / انًستٕ٘ 3

( عًهٙ 4)  عذد انٕحذاد / انسبعبد انًعتًذح 4  

 تشكٛم يجهس انمسى انُظبو انًتجع الختٛبس نجُخ االيتحبَبد 5

√غٛش يتٕفش                      يتٕفش      َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليتحبٌ 6  

 أستبر ٔاحذ   عذد انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس 7

-هعلىهبت هحخصصة : –ة   

-اإلحصبئيبت : – 0  

عذد انطالة انًهتحمٍٛ ثبنًمشس -  2 

عذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيتحبٌ  -  2 

َتٛجخ االيتحبٌ  - %                      عذد       %                  عذد                      

ساست             111         2َبجح                

      

نهتمذٚشاد انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب  -

 انحبصهٍٛ عهٛٓب

%111ـــــــــ                           جٛذ جذا        يًتبص          

  يمجٕل        ــــــــــــــــــــ                               جٛذ         

-جذسيس الوقشس : – 6  

انًٕظٕعبد انتٙ تى تذسٚسٓب -  

ذد السبعبتع الوىضىعبت الحي جن جذسيسهب فعليب  

يذخم نتصًٛى ثحث عهًٙ  -1  6 

أْذاف انجحث ٔصٛبغتٓب  –إعذاد يشكم ثحثٛخ يشاعٛب يعبٚٛش صٛبغخ ٔاختٛبس انًشكهخ انجحثٛخ -2

 ٔفك يب ٚتطهجّ انجحث يٕظحب أًْٛتّ نهفشد ٔانًجتًع .
9 

بح إعذاد اإلطبس انُظش٘ نهجحث يستشٓذا ثجعط انذساسبد انسبثمخ يحم انذساسخ يع يشاع-3
 انطشٚمخ انصحٛحخ نعشظٓب ٔطشق االستفبدح يُٓب .

9 

صٛبغخ فشٔض انذساسخ )يشاعٛب طجٛعخ انفشٔض ٔإَٔاعٓب ٔيعبٚٛش اختٛبسْب --4
 ٔصٛبغتٓب(ٔفك يب تٕصم إنّٛ انجبحث يٍ انذاسسبد انسبثمخ ٔاإلطبس انُظش٘ نًشكهخ انجحث .

6 

إعذاد حذٔد انذساسخ -5  9 
ًستخذيخ ثى انًعبنجبد اإلحصبئٛخ ٔكٛفٛخ إجشاؤْبتفشٚغ أدٔاد انذساسخ ان -6  6 
يُبلشخ ٔتحهٛم انُتبئج تجعب نهفشٔض ٔاإلحصبئٛبد ٔفك أسس انجحث انعهًٙ-7  12 

كتبثخ انتٕصٛبد ٔانًمتشحبد  -8  6 

انًشاجع انعشثٛخ ٔاألجُجٛخ ٔفك أألسس انعهًٛخ نكتبثخ انًشاجع-9   6 

انًهخص ٔانًستخهص انجحثٙ -11   3 



 

 
 
 

انًُٓج  –نتذسٚت عهٙ يُبْج انجحث انًختهفخ ثتطجٛك خطخ ثحثٛخ ٔفك انًُٓج انتجشٚجٙ ا-11
 انٕصفٙ انتحهٛهٙ

3 

دساسخ يٛذاَٛخ ،    -دساسخ انحبنخ  -تطجٛك خطخ ثحثٛخ ٔفك أسهٕة تحهٛم انًحتٕٖ  -12
 انذساسبد انًسحٛخ،دساسخ انًمبسَخ .

6 

داء كم طبنتعشض تمذًٚٙ نكم خطخ ثحثٛخ  ٔتمًٛٛٓب ٔفك أ-13  3 
سبعة هقسوة على  26  إجوبلي السبعبت

أسجىع 68  
 

يذ٘ انتضاو انمبئًٍٛ ثبنتذسٚس ثًحتٕ٘ انًمشس  -  <61         61-84            >85     √  

يذ٘ تغطٛخ االيتحبٌ نًٕظٕعبد انًمشس -  <61         61-84            >85        √       

أسبنٛت انتعهٛى ٔانتعهى - تذسٚت عًهٙ√       يحبظشاد َظشٚخ       

√دساسخ حبنخ          أَشطخ فصهٛخ     

√  األعًبل انفصهٛخ )تزكش( :       

√كتبثخ ثحث عهًٙ   

√يجًٕعبد انٕاتس آة   

طشٚمخ تمٕٚى انطالة - √َظش٘                       شفٕ٘           

√عًهٙ        √       أعًبل فصهٛخ         

-نبت الوحبحة للحذسيس :اإلهكب -3  

انًشاجع انعهًٛخ - غٛش يتٕافش            √يتٕافشح                يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح            

انٕسبئم انًعُٛخ- يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح               غٛش يتٕافشح                  √يتٕافشح        

انًستهضيبد ٔانخبيبد - غٛش يتٕافشح√         يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح           يتٕافشح               

ٔجٕد َمص فٙ عذد انكتت ٔانًشاجع انحذٚثخ فٙ يُبْج انجحث  -  -قيىد إداسية وجنظيوية: -8

 انعهًٙ ثًكتجخ انكهٛخ

            -نحيجة جقىين الطالة للوقشس: -5

-هقحشحبت جحسين الوقشس : -2  ص ثبنًكتجخ .تٕفٛش يشاجع حذٚثخ فٙ انتخص  

 تذسٚت انطالة عهٗ استخذاو أسبنٛت انتعهٛى االنكتشَٔٙ

)إٌ هالحظبت الوشاجعين الخبسجيين  -2

 ٔجذد (

 ال ٕٚجذ

هب جن جنفيزه هن هقحشحبت الحطىيش في  -4

 العبم السبثق

 ششاء يشاجع حذٚثخ نهًكتجخ .

 تى عًم فٛذْٕٚبد تعهًٛٛخ نتذسٚت انطالة عهٗ انتعهى االنكتشَٔٙ

)يب ْٙ ٔ هب لن يحن جنفيزه هن هقحشحبت  -9

 األسجبة (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-خطة الحطىيش للوقشس للعبم القبدم : -01  

 الوسئىل عن الحنفيز جىقيث الحطىيش  جىصيف الحطىيش هجبالت الحطىيش 

تحسٍٛ إيكبَٛبد 

 انتذسٚس 

يع ثذاٚخ انعبو  ششاء يشاجع حذٚثخ نهًكتجخ 

 انذساسٙ

 ٔكبنخ انذساسبد انعهٛب ٔنجُخ ششاء انكتت ثبنمسى

عمذ دٔساد تذسٚجٛخ نهطالة 

 عهٗ انتعهى االنكتشَٔٙ

فٙ اإلجبصح 

 انصٛفٛخ

 ٔحذح انتذسٚت ٔيشكض انخذيخ انعبيخ ثبنكهٛخ

سئيس القسن أ.د/ سعيذ هنبع جبد الشة                                           صالح هحوىد يىسف   أسحبر الوقشس : أ.م.د / صينت  
 هذيش الجشنبهج أ.م.د/ صينت صالح هحوىد يىسف



 
 جقشيش يقشس دساسي

و6102/ 6106نؼبو  نًى وجطىس انطفم ) يقشس أجنجي(  

 

 جبيؼة / أكبديًية : انًنىفية

 كهية / يؼهذ :انحشثية اننىػية

 قسى: االقحصبد انًنضني

 

-يؼهىيبت أسبسية : –أ   

 ًَٕ ٔتطٕس انطفم )يقشس أجُجً( اسى انًقشس 1

 اقتصبد يُضنً انتخصص 2

ذي دكتٕساِتًٍٓ انفشقخ / انًستٕي 3  

( َظشي  2)  عذد انٕحذاد / انسبعبد انًعتًذح 4  

 تشكٍم يجهس انقسى انُظبو انًتجع الختٍبس نجُخ االيتحبَبد 5

√    غٍش يتٕفش      يتٕفش      َظبو انًشاجعخ انخبسجٍخ ناليتحبٌ 6  

 أستبر ٔاحذ   عذد انقبئًٍٍ ثبنتذسٌس 7

-يؼهىيبت يحخصصة : –ة   

-: اإلحصبئيبت – 0  

عذد انطالة انًهتحقٍٍ ثبنًقشس -  2 

عذد انطالة انزٌٍ أدٔا االيتحبٌ  -  2 

َتٍجخ االيتحبٌ  - عذد       %                     عذد       %                      

ساست       ـــــــــ        ـــــــــــــــــــ       111      2َبجح         

بجحٍٍ طجقب نهتقذٌشاد انُسجخ انًئٌٕخ % نهُ -

 انحبصهٍٍ عهٍٓب

يًتبص      ــــــــــــــــــــــ        جٍذ جذا        ــــــــــــــــــــــــ   

%51%        يقجٕل       51جٍذ               

-جذسيس انًقشس : – 6  

انًٕضٕعبد انتً تى تذسٌسٓب -   

غػذد األسبثي انًىضىػبت انحي جى جذسيسهب فؼهيب  

1-Child growth and development concept, Child development stages, 

Healthy Development 

4 

2-Developmental Milestones, Table of Milestones   4 

3-Biological development ,The initial stages of human 

embryogenesis, Physical specifications  

4 

4- Milestones by age ( Physical, Motor development)  

(Developmental Health Watch) (4 months,4–8 month 

,8–12 months)  

4 



 
5-Toddlers (12–36 months) ( Physical, Motor, development ) 

(Developmental Health Watch) (Cognitive, language and Social 

development ) Two-year-old, Three-year-old ,Four-year-old,  Five-

year-old,  

Six-year-old  

4 

6- Baby Care: ( Baby – Infant Development & Parenting Tips) 

Infants/Babies (0 – 2 years), Toddlers- Preschoolers (2-5) years,  

School Age Children (6 – 12 years), Adolescents/Teenagers  (13 – 18 

years) 

   4 

7-Developmental Monitoring and Screening, it's important, Early 

Intervention Service  

 

4  

أسجىع ثالخ سبػبت كم أسجىع62 إجًبني انسبػبت  

 

يذي انتضاو انقبئًٍٍ ثبنتذسٌس ثًحتٕي انًقشس  -   <61         61-44            >45      √  

تحبٌ نًٕضٕعبد انًقشسيذي تغطٍخ االي -  <61         61-44           > 45       √  

أسبنٍت انتعهٍى ٔانتعهى - تذسٌت عًهً √               يحبضشاد َظشٌخ   

√   أَشطخ فصهٍخ دساسخ حبنخ                         

    √األعًبل انفصهٍخ )تزكش( :    

ٔأثحبث تقبسٌش فٍُخ   

طشٌقخ تقٌٕى انطالة - ــــــــــــــ     شفٕي            √ظشي           َ    

ـــــــــــــــــ     عًهً            √أعًبل فصهٍخ      

-اإليكبنبت انًحبحة نهحذسيس : -3  

انًشاجع انعهًٍخ - غٍش يتٕافش      √     يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح       يتٕافشح       

انٕسبئم انًعٍُخ- غٍش يتٕافشح           يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح      √يتٕافشح        

انًستهضيبد ٔانخبيبد - غٍش يتٕافشح       يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح           √     يتٕافشح    

أَّ نٍس نّ جبَت تطجٍقً فً يٍ انصعٕثبد انتً تعشض نٓب انًقشس  - -  -قيىد إداسية وجنظيًية: -4

 انالئحخ

ًَٕ انطفم ثبنهغخ اجع فً تخصص ٔجٕد َقص فً عذد انكتت ٔانًش - -

 االَجهٍضٌخ ثًكتجخ انكهٍخ

          -نحيجة جقىيى انطالة نهًقشس: -5

-يقحشحبت جحسين انًقشس : -6  تٕفٍش يشاجع حذٌثخ فً انتخصص ثبنهغخ االَجهٍضٌخ ثبنًكتجخ . -1 

تغٍٍش الئحخ انذساسبد انعهٍب ٔاعتًبد َظبو انسبعبد انًعتًذح ٔٔضع جبَت   -2

 نهًبدحتطجٍقً 

)إٌ ٔجذد (يالحظبت انًشاجؼين انخبسجيين  -2 ٌٕجذ ال   

يب جى جنفيزه ين يقحشحبت انحطىيش في انؼبو  -2

 انسبثق

 ال ٌٕجذ

)يب ًْ ٔ يب نى يحى جنفيزه ين يقحشحبت  -9

 األسجبة (

 تعذٌم الئحخ انذساسبد انعهٍب -1

 تٕفٍش كتت فً يجبل ًَٕ انطفم ثبنهغخ االَجهٍضٌخ ثًكتجخ انكهٍخ -2

-خطة انحطىيش نهًقشس نهؼبو انقبدو : -01  

 انًسئىل ػن انحنفيز جىقيث انحطىيش  جىصيف انحطىيش يجبالت انحطىيش 

 ٔكبنخ انذساسبد انعهٍب ٔنجُخ ششاء انكتت ثبنقسىيع ثذاٌخ انعبو  ششاء يشاجع حذٌثخ نهًكتجخ تحسٍٍ إيكبٍَبد 



 
 انتذسٌس 

   

 انذساسً

ٍبتعذٌم الئحخ انذساسبد انعه يجهس انقسى ٔٔكبنخ انكهٍخ نشئٌٕ انذساسبد  قجم تذسٌس انًقشس 

 انعهٍب ٔانجحٕث

 

   أسحبر انًقشس : أ.و.د / صينت صالح يحًىد يىسف   سئيس انقسى أ.د/ سؼيذ ينبع جبد انشة 

يذيش انجشنبيج/ أ.و.د/ صينت صالح يحًىد يىسف    

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 جقشيش يقشس دساسي

و6161/ 6109نًى وجطىس انطفم ) يقشس أجنجي( نؼبو   

 

 جبيؼة / أكبديًية : انًنىفية

 كهية / يؼهذ :انحشثية اننىػية

 قسى: االقحصبد انًنضني

 

-يؼهىيبت أسبسية : –أ   

 ًَٕ ٔتطٕس انطفم )يقشس أجُجً( اسى انًقشس 1

 اقتصبد يُضنً انتخصص 2

ٕيانفشقخ / انًست 3  تًٍٓذي دكتٕساِ 

( َظشي  3)  عذد انٕحذاد / انسبعبد انًعتًذح 4  

 تشكٍم يجهس انقسى انُظبو انًتجع الختٍبس نجُخ االيتحبَبد 5

√غٍش يتٕفش          يتٕفش      َظبو انًشاجعخ انخبسجٍخ ناليتحبٌ 6  

 أستبر ٔاحذ   عذد انقبئًٍٍ ثبنتذسٌس 7

-يؼهىيبت يحخصصة : –ة   

-اإلحصبئيبت : – 0  

عذد انطالة انًهتحقٍٍ ثبنًقشس -  2 

عذد انطالة انزٌٍ أدٔا االيتحبٌ  -  2 

َتٍجخ االيتحبٌ  - %                %                     عذد       عذد                  

ساست       ـــــــــ        ـــــــــــــــــــ       111      2َبجح         

نُسجخ انًئٌٕخ % نهُبجحٍٍ طجقب نهتقذٌشاد ا -

 انحبصهٍٍ عهٍٓب

جٍذ جذا        ــــــــــــــــــــــــ        %111                2   يًتبص        

ـــــــــــــــــــــــ        يقجٕل                      ـــــــــــــــــــجٍذ               

-جذسيس انًقشس : – 6  

انًٕضٕعبد انتً تى تذسٌسٓب -   

 ػذد األسبثيغ انًىضىػبت انحي جى جذسيسهب فؼهيب

1-Child growth and development concept, Child development stages, 

Healthy Development 

4 

2-Developmental Milestones, Table of Milestones   4 

3-Biological development ,The initial stages of human 

embryogenesis, Physical specifications  

4 

4- Milestones by age ( Physical, Motor development)  

(Developmental Health Watch) (4 months,4–8 month 

,8–12 months)  

4 



 
5-Toddlers (12–36 months) ( Physical, Motor, development ) 

(Developmental Health Watch) (Cognitive, language and Social 

development ) Two-year-old, Three-year-old ,Four-year-old,  Five-

year-old,  

Six-year-old  

4 

6- Baby Care: ( Baby – Infant Development & Parenting Tips) 

Infants/Babies (0 – 2 years), Toddlers- Preschoolers (2-5) years,  

School Age Children (6 – 12 years), Adolescents/Teenagers  (13 – 18 

years) 

   4 

7-Developmental Monitoring and Screening, it's important, Early 

Intervention Service  

 

4  

أسجىع ثالخ سبػبت كم أسجىع62 إجًبني انسبػبت  

 

حتٕي انًقشس يذي انتضاو انقبئًٍٍ ثبنتذسٌس ثً -   <61         61-44            >45      √  

يذي تغطٍخ االيتحبٌ نًٕضٕعبد انًقشس -  <61         61-44            >45       √  

أسبنٍت انتعهٍى ٔانتعهى - تذسٌت عًهً√              يحبضشاد َظشٌخ     

√دساسخ حبنخ                        أَشطخ فصهٍخ     

√   ل انفصهٍخ )تزكش( :    األعًب  

√يجًٕعبد عهى انٕاتس آة   

√أثحبث عهًٍخ     

طشٌقخ تقٌٕى انطالة - شفٕي     ــــــــــــــ√            َظشي               

  عًهً     ــــــــــــــ√            أعًبل فصهٍخ    

√أثحبث عهًٍخ      

-اإليكبنبت انًحبحة نهحذسيس : -3  

انعهًٍخانًشاجع  - غٍش يتٕافش      √     يتٕافشح           يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح   

انٕسبئم انًعٍُخ- يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح           غٍش يتٕافشح      √يتٕافشح        

انًستهضيبد ٔانخبيبد - يتٕافشح ثذسجخ يحذٔدح         غٍش يتٕافشح√         يتٕافشح         

أَّ نٍس نّ جبَت تطجٍقً فً يٍ انصعٕثبد انتً تعشض نٓب انًقشس  - -  -يًية:قيىد إداسية وجنظ -4

 انالئحخ

ًَٕ انطفم ثبنهغخ ٔجٕد َقص فً عذد انكتت ٔانًشاجع فً تخصص  - -

 االَجهٍضٌخ ثًكتجخ انكهٍخ

          -نحيجة جقىيى انطالة نهًقشس: -5

-يقحشحبت جحسين انًقشس : -6  ثبنهغخ االَجهٍضٌخ ثبنًكتجخ . تٕفٍش يشاجع حذٌثخ فً انتخصص -3 

تغٍٍش الئحخ انذساسبد انعهٍب ٔاعتًبد َظبو انسبعبد انًعتًذح ٔٔضع جبَت   -4

 تطجٍقً نهًبدح

)إٌ ٔجذد (يالحظبت انًشاجؼين انخبسجيين  -2  ال ٌٕجذ 

يب جى جنفيزه ين يقحشحبت انحطىيش في انؼبو  -2

 انسبثق

 ال ٌٕجذ

)يب ًْ ٔ يب نى يحى جنفيزه ين يقحشحبت  -9

 األسجبة (

 تعذٌم الئحخ انذساسبد انعهٍب -3

 تٕفٍش كتت فً يجبل ًَٕ انطفم ثبنهغخ االَجهٍضٌخ ثًكتجخ انكهٍخ -4

-خطة انحطىيش نهًقشس نهؼبو انقبدو : -01  



 
 انًسئىل ػن انحنفيز جىقيث انحطىيش  جىصيف انحطىيش يجبالت انحطىيش 

تحسٍٍ إيكبٍَبد 

 انتذسٌس 

   

نهًكتجخ  ششاء يشاجع حذٌثخ يع ثذاٌخ انعبو  

 انذساسً

 ٔكبنخ انذساسبد انعهٍب ٔنجُخ ششاء انكتت ثبنقسى

يجهس انقسى ٔٔكبنخ انكهٍخ نشئٌٕ انذساسبد  قجم تذسٌس انًقشس تعذٌم الئحخ انذساسبد انعهٍب

 انعهٍب ٔانجحٕث

تذسٌت انطالة عهى استخذاو  

 انًُصبد االنكتشٍَٔخ

يخ انعبيخ ٔٔحذح انتذسٌت ثبنكهٍخيشكض انخذ فً اإلجبصح انصٍفٍخ  

 

   أسحبر انًقشس : أ.و.د / صينت صالح يحًىد يىسف   سئيس انقسى أ.د/ سؼيذ ينبع جبد انشة 

يذيش انجشنبيج/ أ.و.د/ صينت صالح يحًىد يىسف    

 

 

 


