
 

 

 

 تقزيز هقزر دراسي

 (8102  /8102  ) 

 جاهعت: .الونوفيت 

 كليت : التزبيت النوعيت 

 قسن : ..العلوم التزبويت والنفسيت 

 

 -هعلوهاث أساسيت : –أ 

 حلقت البحث  اسى انًمزر 0

   وهؤسساثإدارة هنزل  انزخصص 8

 هاجستيز    انفزلخ / انًسزىي 3

 (  0ػًهى ) –( َظزي  8     )  ػذد انىحذاد / انسبػبد انًؼزًذح 4

 َظبو انًزاجؼخ انذاخهٍخ انُظبو انًزجغ الخزٍبر نجُخ االيزحبَبد 5

 __________ َظبو انًزاجؼخ انخبرجٍخ ناليزحبٌ 6

 ػضى فمظ ػذد انمبئًٍٍ ثبنزذرٌس 7

 -هعلوهاث هتخصصت : –ب 

 -اإلحصائياث : – 1

 0 ػذد انطالة انًهزحمٍٍ ثبنًمزر -

 0 ػذد انطالة انذٌٍ أدوا االيزحبٌ  -

-  :  ػذد               %( َبجح   011 )       0   :  ػذد  َزٍجخ االيزحبٌ  -

 %( راست  -- )              

انُسجخ انًئىٌخ % نهُبجحٍٍ طجمب نهزمذٌزاد  -

 انحبصهٍٍ ػهٍهب

         / ( يًزبس    011%  ) 0

 ( جٍذ جذا %-)   

  (جٍذ   %-)  

 ( يمجىل    - )   

 

 -تذريس الوقزر : – 2

وخصههبئص انجبحههش  يمذيهه : رؼزٌههع انؼهههى وانًههُه  انؼهًههً  –0 انًىضىػبد انزً رى رذرٌسهب -

 انؼهًى .



 

 

 

 يصبدر انًشكهخ انؼهًٍخ. -8

 صٍبغخ انفزض انؼهًً.      -3

انجحهىس  -انجحهىس انًسهحٍخ  -انًُبه  انىصفٍخ: )انًالحظهخ  -4

 االررجبطٍخ(.                     

انزصًًٍبد شج   -انجحىس انزطجٍمٍخ: )ثحىس انحبنخ انفزدٌخ  –5 

 انًُبه  انزجزٌجٍخ(. -انزجزٌجٍخ 

 يىاصفبرهب(. -انؼٍُبد)طزٌمخ انحصىل ػهٍهب -6

 ألدواد. ا –7

 انؼهًً. وانجبحش  أخاللٍبد انجحش  -2

 رىصٍك انًزاجغ.كٍفٍخ  -2

% نًب رى رذرٌس  يٍ انًحزىي األسبسً  -

 نهًمزر

 

يذي انزشاو انمبئًٍٍ ثبنزذرٌس ثًحزىي  -

 انًمزر 

 (      ) <61    (      )61-24 

 (   > )/25 

 24-61(      )    61> (      )  يذي رغطٍخ االيزحبٌ نًىضىػبد انًمزر -

 (   /  > )25 

 (رذرٌت ػًهً   /  (يحبضزاد َظزٌخ )    / )  أسبنٍت انزؼهٍى وانزؼهى -

 ( أَشطخ فصهٍخ )       ( دراسخ حبنخ     ) 

   األػًبل انفصهٍخ )رذكز( : 

 رذرٌت يٍذاًَ. –انزؼهى انذارً   -انًُبلشخ وانحىار  

 رذرٌجبد ػًهٍخ ويٍذاٍَخ

 م ػٍ كٍفٍخ اخزٍبر انؼٍُخ.ػًم ورش ػً -

 ػًم ورش ػًم ػٍ كٍفٍخ كزبثخ انجحش انؼهًى. -

 ػًم ورش ػًم ػٍ كٍفٍخ اشزمبق انفزوض انجحضٍخ. -

 انىارس اة 

 ( شفىي   /  )             ( َظزي  /    )  طزٌمخ رمىٌى انطالة -

 ( ػًهً      )     ( أػًبل فصهٍخ      ) 

 -للتذريس :اإلهكاناث الوتاحت  -3



 

 

 

 يزىافزح  انًزاجغ انؼهًٍخ -

 يزىافزح انىسبئم انًؼٍُخ-

 ( غٍز يزىافزح   / )  يزىافزح ثذرجخ يحذودح  انًسزهشيبد وانخبيبد -

   -قيود إداريت وتنظيويت: -4

 %011  -نتيجت تقوين الطالب للوقزر: -5

 ال رىجذ -هقتزحاث تحسين الوقزر : -6

 

)إٌ هالحظاث الوزاجعين الخارجيين  -7

 وجذد (

0- 

8- 

3- 

ها تن تنفيذه هن هقتزحاث التطويز في  -8

 العام السابق

 ال رىجذ

)يب هً و ها لن يتن تنفيذه هن هقتزحاث  -9

 األسجبة (

 ال رىجذ

 -خطت التطويز للوقزر للعام القادم : -11

 رىلٍذ انزطىٌز   

 

 انًسئىل ػٍ انزُفٍذ

 ايبَى ػٍذ انًمصىدا د 

    

                                 ػهى ػضًبٌ ػجذانهطٍع .د /  . و . اسى يُسك انًبدح : أ

 سؼٍذ يُبع أ.د /   :انزىلٍغ



 
 

 
  

 تقرير هقرر دراسي

 6102/6102تنويت هوارد األسرة ) هقرر أجنبي(  للعام 

 

 قسن: االقتصاد الونسلي

 -هعلوهاث أساسيت : –أ 

 رًٍُخ يٕارد األسزح ) يقزر أجُجً(   اسى انًقزر 1

 اقزصبد يُشنً انزخصص 2

 2112 - 2116رًٍٓذي يبجسزٍز انفزقخ / انًسزٕي 3

 (  عًه1ً)    ( َظزي2)     انًعزًذحعذد انٕحذاد / انسبعبد  4

 رشكٍم يجهس انقسى انُظبو انًزجع الخزٍبر نجُخ االيزحبَبد 5

 √يزٕفز          غٍز يزٕفز    َظبو انًزاجعخ انخبرجٍخ ناليزحبٌ 6

 عذد أثُبٌ يٍ األسبرذح عذد انقبئًٍٍ ثبنزذرٌس 2

 -هعلوهاث هتخصصت : –ب 

 -اإلحصبئٍبد : – 1

 4 ة انًهزحقٍٍ ثبنًقزرعذد انطال -

 4 عذد انطالة انذٌٍ أدٔا االيزحبٌ -

 عذد       %                      عذد       %                    َزٍجخ االيزحبٌ  -

 ــــــــ         ـــــ%         راست      111      4    َبجح  

انُسجخ انًئٌٕخ % نهُبجحٍٍ طجقب  -

 ٍ عهٍٓبنهزقذٌزاد انحبصهٍ

            ــــــــــــجٍذ جذا          %     25يًزبس      

 ـــــــــــيقجٕل             %    25     جٍذ   

 -رذرٌس انًقزر : – 2

 انًٕضٕعبد انزً رى رذرٌسٓب -

 انًٕضٕعبد انزً رى رذرٌسٓب عذد انسبعبد

6 1-Definition of  family resources 

12 2-Characteristic of  family resource 

12 3-Compare with family resources 

6 4-Definition of  home management  

6 5-Whey to manage  

12 6-Development of management 

6 7-How to make a budget 

6 8- Income manage 

12 9- Time and effort management 

6 10-Value , Goals , standard 

APPLAID:  Make budget for the family at different income 

levels  

                    Make a budget for time and effort 

% نًب رى رذرٌسّ يٍ انًحزٕي األسبسً  

 نهًقزر

111% 

يذي انزشاو انقبئًٍٍ ثبنزذرٌس ثًحزٕي  -

 انًقزر 

<61           61- 44                          >45        √ 

 √              45<                           44-61          61>  يذي رغطٍخ االيزحبٌ نًٕضٕعبد انًقزر -

 √    رذرٌت عًهً√      يحبضزاد َظزٌخ      أسبنٍت انزعهٍى ٔانزعهى -
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 √دراسخ حبنخ                  أَشطخ فصهٍخ   

 رقٍٍى رطجٍقًاألعًبل انفصهٍخ )رذكز( :  رقبرٌز، أثحبس ، رجًٍع يبدح عهًٍخ، 

 شفٕي√           َظزي              طزٌقخ رقٌٕى انطالة -

 √عًهً       √           أعًبل فصهٍخ    

 -اإليكبَبد انًزبحخ نهزذرٌس : -3

 غٍز يزٕافزح√         يزٕافزح                      يزٕافزح ثذرجخ يحذٔدح      انًزاجع انعهًٍخ -

 يزٕافزح ثذرجخ يحذٔدح                غٍز يزٕافزح√          يزٕافزح            انٕسبئم انًعٍُخ-

 يزٕافزح ثذرجخ يحذٔدح               غٍز يزٕافزح√            يزٕافزح           هشيبد ٔانخبيبدانًسز -

 خ انًزاجع انعهًٍخ ثًكزجخ انكهٍخ يحذٔدٌ -  -قٍٕد إدارٌخ ٔرُظًٍٍخ: -4

    -َزٍجخ رقٌٕى انطالة نهًقزر: -5

  شزاء يزاجع حذٌثخ نهًكزجخ   -1 -يقززحبد رحسٍٍ انًقزر : -6

حظبد انًزاجعٍٍ انخبرجٍٍٍ )إٌ يال -2

 ٔجذد

 ال ٌُطجق

يب رى رُفٍذِ يٍ يقززحبد انزطٌٕز فً  -4

 انعبو انسبثق

 شزاء ثعض انًزاجع انحذٌثخ نهًكزجخ ٔنكٍ رحزبج إنى انًشٌذ يٍ انًزاجع.    -1

يب نى ٌزى رُفٍذِ يٍ يقززحبد )يب ًْ ٔ  -9

 األسجبة (

 اسزكًبل انًزاجع ثًكزجخ انكهٍخ

  

 -خ انزطٌٕز نهًقزر نهعبو انقبدو :خط -11

 انًسئٕل عٍ انزُفٍذ رٕقٍذ انزطٌٕز  رٕصٍف انزطٌٕز يجبالد انزطٌٕز 

رحسٍٍ إيكبٍَبد 

 انزذرٌس

شزاء يزاجع حذٌثخ 

 نهًكزجخ 

يع ثذاٌخ انعبو 

 انذراسً

 ٔكبنخ انذراسبد انعهٍب ٔنجُخ شزاء انكزت ثبنقسى

 رئيس القسن: أ.د/ سعيذ هناع                                  يوسف              أستار الوادة : أ.م.د / زينة صالح هحوود

 الطوخيهذير البرناهج: د/ إنجي سعيذ عبذ الحويذ  
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 تقرير هقرر دراسي 

 6108/6109تنويت هوارد األسرة ) هقرر أجنبي(  للعام 

 

 قسن: االقتصاد الونسلي

 -هعلوهاث أساسيت : –أ 

 رًٍُخ يٕارد األسزح ) يقزر أجُجً(   اسى انًقزر 1

 اقزصبد يُشنً انزخصص 2

 2112 - 2116رًٍٓذي يبجسزٍز انفزقخ / انًسزٕي 3

 (  عًه1ً)    ( َظزي2)     عذد انٕحذاد / انسبعبد انًعزًذح 4

 رشكٍم يجهس انقسى انُظبو انًزجع الخزٍبر نجُخ االيزحبَبد 5

 √يزٕفز          غٍز يزٕفز    خبرجٍخ ناليزحبٌَظبو انًزاجعخ ان 6

 عذد أثُبٌ يٍ األسبرذح عذد انقبئًٍٍ ثبنزذرٌس 2

 -هعلوهاث هتخصصت : –ب 

 -اإلحصبئٍبد : – 1

 1 عذد انطالة انًهزحقٍٍ ثبنًقزر -

 1 عذد انطالة انذٌٍ أدٔا االيزحبٌ -

 عذد       %                  عذد       %                        َزٍجخ االيزحبٌ  -

 %         راست      ـــــ         ــــــــ111      1َبجح      

انُسجخ انًئٌٕخ % نهُبجحٍٍ طجقب نهزقذٌزاد  -

 انحبصهٍٍ عهٍٓب

 يًزبس     ــــــــــــــــــ %         جٍذ جذا      ــــــــــــ            

 قجٕل      ـــــــــــ%           ي111جٍذ        

 -رذرٌس انًقزر : – 2

 الووضوعاث التي تن تذريسها -

 انًٕضٕعبد انزً رى رذرٌسٓب عذد انسبعبد

6 1-Definition of  family resources 

12 2-Characteristic of  family resource 

12 3-Compare with family resources 

6 4-Definition of  home management  

6 5-Whey to manage  

12 6-Development of management 

6 7-How to make a budget 

6 8- Income manage 

12 9- Time and effort management 

6 10-Value , Goals , standard 

APPLAID:  Make budget for the family at 

different income levels  

                    Make a budget for time and effort 

 %111 % نًب رى رذرٌسّ يٍ انًحزٕي األسبسً نهًقزر 

 √        45<                          44 -61           61> يذي انزشاو انقبئًٍٍ ثبنزذرٌس ثًحزٕي انًقزر  -

 √              45<                           44-61          61>  يذي رغطٍخ االيزحبٌ نًٕضٕعبد انًقزر -

 √رذرٌت عًهً    √      يحبضزاد َظزٌخ      أسبنٍت انزعهٍى ٔانزعهى -
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 √دراسخ حبنخ                  أَشطخ فصهٍخ   

األعًبل انفصهٍخ )رذكز( :  رقبرٌز، أثحبس ، رجًٍع يبدح عهًٍخ، رقٍٍى 

 رطجٍقً

 شفٕي√           َظزي              طزٌقخ رقٌٕى انطالة -

 √عًهً       √           أعًبل فصهٍخ    

 -اإليكبَبد انًزبحخ نهزذرٌس : -3

غٍز √         يزٕافزح                      يزٕافزح ثذرجخ يحذٔدح      انًزاجع انعهًٍخ -

 يزٕافزح

يزٕافزح ثذرجخ يحذٔدح                غٍز √          يزٕافزح            انٕسبئم انًعٍُخ-

 يزٕافزح

يزٕافزح ثذرجخ يحذٔدح               غٍز √            يزٕافزح           انًسزهشيبد ٔانخبيبد -

 يزٕافزح

 يحذٔدٌخ انًزاجع انعهًٍخ ثًكزجخ انكهٍخ  -  -قٍٕد إدارٌخ ٔرُظًٍٍخ: -4

    -َزٍجخ رقٌٕى انطالة نهًقزر: -5

   شزاء يزاجع حذٌثخ نهًكزجخ  - -يقززحبد رحسٍٍ انًقزر : -6

 ٔرذرٌت انطالة عهى أسبنٍت انزعهى االنكززًَٔ -

 ال ٌُطجق يالحظبد انًزاجعٍٍ انخبرجٍٍٍ )إٌ ٔجذد -2

شزاء ثعض انًزاجع انحذٌثخ نهًكزجخ ٔنكٍ رحزبج إنى انًشٌذ يٍ  - يب رى رُفٍذِ يٍ يقززحبد انزطٌٕز فً انعبو انسبثق -4

 انًزاجع. 

   بئم انزعهٍى االنكززًَٔرقذٌى فٍذٌْٕبد رعهًٍٍخ السزخذاو ٔس -

 اسزكًبل انًزاجع ثًكزجخ انكهٍخ يب نى ٌزى رُفٍذِ يٍ يقززحبد )يب ًْ ٔ األسجبة ( -9

  

 -خطت التطوير للوقرر للعام القادم : -01

 انًسئٕل عٍ انزُفٍذ رٕقٍذ انزطٌٕز  رٕصٍف انزطٌٕز يجبالد انزطٌٕز 

يع ثذاٌخ انعبو  ًكزجخ شزاء يزاجع حذٌثخ نه رحسٍٍ إيكبٍَبد انزذرٌس

 انذراسً

ٔكبنخ انذراسبد انعهٍب ٔنجُخ شزاء 

 انكزت ثبنقسى

انطالة عهى أسبنٍت رذرٌت 

 انزعهى االنكززًَٔ

  

 أستار الوادة : أ.م.د / علي عثواى                                رئيس القسن: أ.د/ سعيذ هناع

 طوخيهذير البرناهج: د/ إنجي سعيذ عبذ الحويذ ال 
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 تقرير هقرر دراسي

 6109/6161تنويت هوارد األسرة ) هقرر أجنبي(  للعام 

 

 قسن: االقتصاد الونسلي

 -يعهٕيبد أسبسٍخ : –أ 

 رًٍُخ يٕارد األسزح ) يقزر أجُجً(   اسى انًقزر 1

 اقزصبد يُشنً انزخصص 2

 2121 - 2119رًٍٓذي يبجسزٍز انفزقخ / انًسزٕي 3

 (  عًه1ً)    ( َظزي2)     ٕحذاد / انسبعبد انًعزًذحعذد ان 4

 رشكٍم يجهس انقسى انُظبو انًزجع الخزٍبر نجُخ االيزحبَبد 5

 √يزٕفز          غٍز يزٕفز    َظبو انًزاجعخ انخبرجٍخ ناليزحبٌ 6

 عذد أثُبٌ يٍ األسبرذح عذد انقبئًٍٍ ثبنزذرٌس 2

 -يعهٕيبد يزخصصخ : –ة 

 -د :اإلحصبئٍب – 1

 1 عذد انطالة انًهزحقٍٍ ثبنًقزر -

 1 عذد انطالة انذٌٍ أدٔا االيزحبٌ -

 %                   %                      عذد          عذد              َزٍجخ االيزحبٌ  -

 %         راست      ـــــ         ــــــــ111      1َبجح      

ٍٍ طجقب انُسجخ انًئٌٕخ % نهُبجح -

 نهزقذٌزاد انحبصهٍٍ عهٍٓب

 %         جٍذ جذا      ــــــــــــ           25يًزبس      

 %           يقجٕل      ـــــــــــ25جٍذ        

 -رذرٌس انًقزر : – 2

 انًٕضٕعبد انزً رى رذرٌسٓب -

 انًٕضٕعبد انزً رى رذرٌسٓب عذد انسبعبد

4 1-Definition of  family resources 

4 2-Characteristic of  family resource 

8 3-Compare with family resources 

4 4-Definition of  home management  

4 5-Whey to manage  

8 6-Development of management 

6 7-How to make a budget 

4 8- Income manage 

6 9- Time and effort management 

8 10-Value , Goals , standard 

APPLAID:  Make budget for the family at different income 

levels  

                    Make a budget for time and effort 

% نًب رى رذرٌسّ يٍ انًحزٕي األسبسً  

 نهًقزر

111% 

يذي انزشاو انقبئًٍٍ ثبنزذرٌس ثًحزٕي  -

 انًقزر 

<61           61- 44                          >45        √ 

 √              45<                           44-61          61>  يذي رغطٍخ االيزحبٌ نًٕضٕعبد انًقزر -

 √رذرٌت عًهً    √      يحبضزاد َظزٌخ      أسبنٍت انزعهٍى ٔانزعهى -
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 √   دراسخ حبنخ                  أَشطخ فصهٍخ

 األعًبل انفصهٍخ )رذكز( :  رقبرٌز، أثحبس ، رجًٍع يبدح عهًٍخ، رقٍٍى رطجٍقً

 √اسزخذاو ٔسبئم انزٕاصم االجزًبعً )ٔارس آة( 

 شفٕي√           َظزي              طزٌقخ رقٌٕى انطالة -

 √عًهً       √        أعًبل فصهٍخ       

 -اإليكبَبد انًزبحخ نهزذرٌس : -3

 غٍز يزٕافزح√         يزٕافزح                      يزٕافزح ثذرجخ يحذٔدح      ًزاجع انعهًٍخان -

 يزٕافزح ثذرجخ يحذٔدح                غٍز يزٕافزح√          يزٕافزح            انٕسبئم انًعٍُخ-

 دح               غٍز يزٕافزحيزٕافزح ثذرجخ يحذٔ√            يزٕافزح           انًسزهشيبد ٔانخبيبد -

 يحذٔدٌخ انًزاجع انعهًٍخ ثًكزجخ انكهٍخ  -  -قٍٕد إدارٌخ ٔرُظًٍٍخ: -4

    -َزٍجخ رقٌٕى انطالة نهًقزر: -5

 شزاء يزاجع حذٌثخ نهًكزجخ    - -يقززحبد رحسٍٍ انًقزر : -6

 رذرٌت انطالة عهى أسبنٍت انزعهى االنكززًَٔ -

نخبرجٍٍٍ )إٌ يالحظبد انًزاجعٍٍ ا -2

 ٔجذد

 ال ٌُطجق

يب رى رُفٍذِ يٍ يقززحبد انزطٌٕز فً  -4

 انعبو انسبثق

 شزاء ثعض انًزاجع انحذٌثخ نهًكزجخ ٔنكٍ رحزبج إنى انًشٌذ يٍ انًزاجع.   -

عًم ثعض انفٍذٌْٕبد انزعهًٍٍخ نكٍفٍخ اسزخذاو انًُصخ االنكززٍَٔخ نهطالة  -

  نطالةَٔشزْب عهى كبفخ ٔسبئم انزٕاصم يع ا

يب نى ٌزى رُفٍذِ يٍ يقززحبد )يب ًْ ٔ  -9

 األسجبة (

 اسزكًبل انًزاجع ثًكزجخ انكهٍخ

 -خطخ انزطٌٕز نهًقزر نهعبو انقبدو : -11

 انًسئٕل عٍ انزُفٍذ رٕقٍذ انزطٌٕز  رٕصٍف انزطٌٕز يجبالد انزطٌٕز 

رحسٍٍ إيكبٍَبد 

 انزذرٌس

شزاء يزاجع حذٌثخ 

 نهًكزجخ 

و يع ثذاٌخ انعب

 انذراسً

 ٔكبنخ انذراسبد انعهٍب ٔنجُخ شزاء انكزت ثبنقسى

تحسين إمكانات 
 الطالب

عقد دورات تدريبية 
لمتعامل مع التعميم عن 

 بعد

من اإلجازة 
الصيفية لمتهيئة 

لبداية العام 
 الدراسي الجديد 

 مركز الخدمة العامة بالكمية
 وحدة التدريب بالكمية

 

 صالح هحوود يوسف                       رئيس القسن: أ.د/ سعيذ هناعأستار الوادة : أ.م.د / زينة 

 وخيهذير البرناهج: د/ إنجي سعيذ عبذ الحويذ الط 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 جقشيش هقشس دساسي

     م6106/6102حلقة ثحث لعبم 

 جبهعة / أكبديوية : الونىفية

 كلية / هعهذ :الحشثية النىعية

 قسن: االقحصبد الونزلي 

-هعلىهبت أسبسية : –أ   

 اإلحصبء وجطجيقبت الحبست في هجبل الحخصص اسٌ اىَقشس 1

 إداسح ٍْضه   اىتخصص 2

ٍبجستٍشتَهٍذي  اىفشقخ / اىَستىي 3  

( ّظشي  3)  ػذد اىىحذاد / اىسبػبد اىَؼتَذح 4  

 تشنٍو ٍجيس اىقسٌ اىْظبً اىَتجغ الختٍبس ىجْخ االٍتحبّبد 5

غٍش ٍتىفش    ٍتىفش      ّظبً اىَشاجؼخ اىخبسجٍخ ىالٍتحبُ 6  

 ػذد واحذ أستبر ػذد اىقبئٍَِ ثبىتذسٌس 7

-هعلىهبت هحخصصة : –ة   

-اإلحصبئيبت : – 0  

ػذد اىطالة اىَيتحقٍِ ثبىَقشس -  4 

ػذد اىطالة اىزٌِ أدوا االٍتحبُ  -   4  

ّتٍجخ االٍتحبُ  - ػذد       %               ػذد       %                

ــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــ  ساست        111       4ّبجح        

اىْسجخ اىَئىٌخ % ىيْبجحٍِ طجقب ىيتقذٌشاد  -

 اىحبصيٍِ ػيٍهب

جٍذ جذا   ........%ـــــــــــــــــــــ         ٍَتبص        

جٍذ         ـــــــــــــــــــــــ         ٍقجىه    ...........%   

-جذسيس الوقشس : – 6  

اىَىضىػبد اىتً تٌ تذسٌسهب -  

 اىَىضىػبد

√

 



 
 
 

 ٍْبقشخ أسس إػذاد االستجٍبّبد -1

 ٍْبقشخ أسس إػذاد االستجٍبّبد -2

 ٍْبقشخ أسس إػذاد االستجٍبّبد -3

 Excelاىتذسٌت ػيى تْقٍخ اىجٍبّبد آىٍب ثبستخذاً  -4

 Excelاىتذسٌت ػيى تْقٍخ اىجٍبّبد آىٍب ثبستخذاً  -5

 Excelاىتذسٌت ػيى تْقٍخ اىجٍبّبد آىٍب ثبستخذاً  -6

  SPSSتحيٍو ثٍبّبد االستجبّبد ثبستخذاً  -7

  SPSSتحيٍو ثٍبّبد االستجبّبد ثبستخذاً  -8

  SPSSتحيٍو ثٍبّبد االستجبّبد ثبستخذاً  -9

 اىَْحًْ اىطجٍؼً  -11

 اىتذسٌت ػيى اىَْحًْ اىطجٍؼً  -11

 اىَْحًْ اىطجٍؼً اىَؼٍبسي -12

 اىطجٍؼً واىَؼٍبسياىتذسٌت ػيى اىَْحًْ  -13

 اىتذسٌت ػيى اىَْحًْ اىطجٍؼً واىَؼٍبسي -14

 اىتذسٌت ػيى اىَْحًْ اىطجٍؼً واىَؼٍبسي -15

 تقذٌش حذود اىثقخ ثبستخذاً اىَْحًْ اىَؼٍبسي -16

 تقذٌش حذود اىثقخ ثبستخذاً اىَْحًْ اىَؼٍبسي -17

 اىتذسٌت ػيى تقذٌش حذود اىثقخ ثبستخذاً اىَْحًْ اىَؼٍبسي -18

 د اىثقخ ثبستخذاً اىَْحًْ اىَؼٍبسياىتذسٌت ػيى تقذٌش حذو -19

 ٍْبقشخ ٍفهىً اىفشض اإلحصبئً -21

 ٍْبقشخ ٍفهىً اىفشض اإلحصبئً -21

 استخذاً اىَْحًْ اىَؼٍبسي فً اختجبس اىفشوض اإلحصبئٍخ -22

 استخذاً اىَْحًْ اىَؼٍبسي فً اختجبس اىفشوض اإلحصبئٍخ -23

 استخذاً اىَْحًْ اىَؼٍبسي فً اختجبس اىفشوض اإلحصبئٍخ -24

 غ مبياختجبس ٍشث -25

 اىتذسٌت ػيى اختجبس ٍشثغ مبي -26

 tاختجبس  -27

  tاىتذسٌت ػيى اختجبس  -28

2 

2 

2 

3 

 

3 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

% ىَب تٌ تذسٌسه ٍِ اىَحتىي األسبسً ىيَقشس -  111%  

ٍذي اىتضاً اىقبئٍَِ ثبىتذسٌس ثَحتىي اىَقشس  -  <61       61- 84           >85 √  

تغطٍخ االٍتحبُ ىَىضىػبد اىَقشسٍذي  -  <61       61- 84           >85 √  

أسبىٍت اىتؼيٌٍ واىتؼيٌ -  ٍحبضشاد ّظشٌخ           تذسٌت ػَيً 

 دساسخ حبىخ          أّشطخ فصيٍخ

 األػَبه اىفصيٍخ )تزمش(:                  

إػذاد ٍششوع ثحثً فً ٍجبه إداسح اىَْضه  

 واىَؤسسبد

طشٌقخ تقىٌٌ اىطالة - ّظشي                       شفىي    

 أػَبه فصيٍخ               ػَيً

-اإلهكبنبت الوحبحة للحذسيس : -3  

اىَشاجغ اىؼيٍَخ - ٍتىافشح      ٍتىافشح ثذسجخ ٍحذودح    غٍش ٍتىافشح    

اىىسبئو اىَؼٍْخ- ٍتىافشح      ٍتىافشح ثذسجخ ٍحذودح    غٍش ٍتىافشح    

اىَستيضٍبد واىخبٍبد - ٍتىافشح      ٍتىافشح ثذسجخ ٍحذودح    غٍش ٍتىافشح    

 ال ٌىجذ -  -قيىد إداسية وجنظيوية: -4

           ؟؟؟؟؟؟  -نحيجة جقىين الطالة للوقشس: -5
-هقحشحبت جحسين الوقشس : -6  ششاء ٍشاجغ حذٌثخ ىيَنتجخ  -1 

إػذاد ثْل أسئيخ ىيَقشس ىتذسٌت اىطالة ػيى األَّبط  -2
 اىَختيفخ ىيتقىٌٌ.

)إُ وجذد (هالحظبت الوشاجعين الخبسجيين  -2  ال ٌىجذ 

√ 

√ 
√ 

  
√ 

√ 
√   

√ 

√ 



 
 
 

في العبم  هب جن جنفيزه هن هقحشحبت الحطىيش -8
 السبثق

 ششاء ٍشاجغ حذٌثخ ىيَنتجخ . -1
 

)ٍب هً و هب لن يحن جنفيزه هن هقحشحبت  -9
 األسجبة (

إػذاد ثْل أسئيخ ىيَقشس ىتذسٌت اىطالة ػيى األَّبط  -1
اىَختيفخ ىيتقىٌٌ. ثسجت ػذً وجىد تذسٌت مبفً ثبىنيٍخ 

 ألػضبء هٍئخ اىتذسٌس ػيى وضغ ثْىك األسئيخ
-للوقشس للعبم القبدم :خطة الحطىيش  -01  

 الوسئىل عن الحنفيز جىقيث الحطىيش  جىصيف الحطىيش هجبالت الحطىيش 
تحسٍِ إٍنبٍّبد 

 اىتذسٌس 
   

ٍغ ثذاٌخ اىؼبً  ششاء ٍشاجغ حذٌثخ ىيَنتجخ 
 اىذساسً

ومبىخ اىذساسبد اىؼيٍب وىجْخ 
 ششاء اىنتت ثبىقسٌ

إػذاد ثْل أسئيخ ىيَقشس ىتذسٌت 
األَّبط اىَختيفخ ىيتقىٌٌ.اىطالة ػيى   

ػضى هٍئخ اىتذسٌس اىقبئٌ  قجو تذسٌس اىَقشس
 ثبىتذسٌس

 أستبر اىَبدح:أ.ً.د ٍتفشؽ/ ٍحَذ ّؼَبُ ّىفو                     

 سئٍس ٍجيس اىقسٌ اىؼيًَ :أ.د/ سؼٍذ ٍْبع جبد اىشة 

 ٍذٌش اىجشّبٍج : د/ إّجً سؼٍذ ػجذاىحٍَذ اىطىخً

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

(06نوىرج سقن )   

 جقشيش هقشس دساسي 

م6108/6109حلقة ثحث لعبم   

 جبهعة / أكبديوية : الونىفية

 كلية / هعهذ :الحشثية النىعية

 قسن: االقحصبد الونزلي 

-هعلىهبت أسبسية : –أ   

 اإلحصبء وجطجيقبت الحبست في هجبل الحخصص اسٌ اىَقشس 1

 إداسح ٍْضه   اىتخصص 2

 تَهٍذي ٍبجستٍش اىفشقخ / اىَستىي 3

( ّظشي  3)  ػذد اىىحذاد / اىسبػبد اىَؼتَذح 4  

 تشنٍو ٍجيس اىقسٌ اىْظبً اىَتجغ الختٍبس ىجْخ االٍتحبّبد 5

غٍش ٍتىفش    ٍتىفش      ّظبً اىَشاجؼخ اىخبسجٍخ ىالٍتحبُ 6  

 ػذد واحذ أستبر ػذد اىقبئٍَِ ثبىتذسٌس 7

-هعلىهبت هحخصصة : –ة   

-اإلحصبئيبت : – 0  

ػذد اىطالة اىَيتحقٍِ ثبىَقشس -  1 

ػذد اىطالة اىزٌِ أدوا االٍتحبُ  -   1  

ّتٍجخ االٍتحبُ  - ػذد       %               ػذد       %                

ساست     ــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــ     111       1 ّبجح       

اىْسجخ اىَئىٌخ % ىيْبجحٍِ طجقب ىيتقذٌشاد  -

 اىحبصيٍِ ػيٍهب

جٍذ جذا   ــــــــــــــــــــ           1 ٍَتبص        

جٍذ         ـــــــــــــــــــــ         ٍقجىه    ــــــــــــــــــــ   

-جذسيس الوقشس : – 6  

اىَىضىػبد اىتً تٌ تذسٌسهب -  

 اىَىضىػبد

√

 



 
 
 

 ٍْبقشخ أسس إػذاد االستجٍبّبد -1

 ٍْبقشخ أسس إػذاد االستجٍبّبد -2

 ٍْبقشخ أسس إػذاد االستجٍبّبد -3

 Excelاىتذسٌت ػيى تْقٍخ اىجٍبّبد آىٍب ثبستخذاً  -4

 Excelاىتذسٌت ػيى تْقٍخ اىجٍبّبد آىٍب ثبستخذاً  -5

 Excelاىتذسٌت ػيى تْقٍخ اىجٍبّبد آىٍب ثبستخذاً  -6

  SPSSتحيٍو ثٍبّبد االستجبّبد ثبستخذاً  -7

  SPSSتحيٍو ثٍبّبد االستجبّبد ثبستخذاً  -8

  SPSSتحيٍو ثٍبّبد االستجبّبد ثبستخذاً  -9

 اىَْحًْ اىطجٍؼً  -11

 اىتذسٌت ػيى اىَْحًْ اىطجٍؼً  -11

 اىَْحًْ اىطجٍؼً اىَؼٍبسي -12

 ىطجٍؼً واىَؼٍبسياىتذسٌت ػيى اىَْحًْ ا -13

 اىتذسٌت ػيى اىَْحًْ اىطجٍؼً واىَؼٍبسي -14

 اىتذسٌت ػيى اىَْحًْ اىطجٍؼً واىَؼٍبسي -15

 تقذٌش حذود اىثقخ ثبستخذاً اىَْحًْ اىَؼٍبسي -16

 تقذٌش حذود اىثقخ ثبستخذاً اىَْحًْ اىَؼٍبسي -17

 اىتذسٌت ػيى تقذٌش حذود اىثقخ ثبستخذاً اىَْحًْ اىَؼٍبسي -18

 اىثقخ ثبستخذاً اىَْحًْ اىَؼٍبسي اىتذسٌت ػيى تقذٌش حذود -19

 ٍْبقشخ ٍفهىً اىفشض اإلحصبئً -21

 ٍْبقشخ ٍفهىً اىفشض اإلحصبئً -21

 استخذاً اىَْحًْ اىَؼٍبسي فً اختجبس اىفشوض اإلحصبئٍخ -22

 استخذاً اىَْحًْ اىَؼٍبسي فً اختجبس اىفشوض اإلحصبئٍخ -23

 استخذاً اىَْحًْ اىَؼٍبسي فً اختجبس اىفشوض اإلحصبئٍخ -24

 مبي اختجبس ٍشثغ -25

 اىتذسٌت ػيى اختجبس ٍشثغ مبي -26

 tاختجبس  -27

  tاىتذسٌت ػيى اختجبس  -28

2 

2 

2 

3 

 

3 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

% ىَب تٌ تذسٌسه ٍِ اىَحتىي األسبسً ىيَقشس -  111%  

ٍذي اىتضاً اىقبئٍَِ ثبىتذسٌس ثَحتىي اىَقشس  -  <61       61- 84             >85 √  

تغطٍخ االٍتحبُ ىَىضىػبد اىَقشس ٍذي -    <61       61- 84             >85 √  

أسبىٍت اىتؼيٌٍ واىتؼيٌ -  ٍحبضشاد ّظشٌخ           تذسٌت ػَيً 

 دساسخ حبىخ          أّشطخ فصيٍخ

 األػَبه اىفصيٍخ )تزمش(:                  

إػذاد ٍششوع ثحثً فً ٍجبه إداسح اىَْضه واىَؤسسبد   

طشٌقخ تقىٌٌ اىطالة - ّظشي                       شفىي    

 أػَبه فصيٍخ               ػَيً

-اإلهكبنبت الوحبحة للحذسيس : -3  

اىَشاجغ اىؼيٍَخ - ٍتىافشح         ٍتىافشح ثذسجخ ٍحذودح    غٍش ٍتىافشح    

اىىسبئو اىَؼٍْخ- ٍتىافشح        ٍتىافشح ثذسجخ ٍحذودح    غٍش ٍتىافشح    

اىَستيضٍبد واىخبٍبد - ٍتىافشح        ٍتىافشح ثذسجخ ٍحذودح    غٍش ٍتىافشح    

 ال ٌىجذ -  -قيىد إداسية وجنظيوية: -4

           ؟؟؟؟؟؟  -نحيجة جقىين الطالة للوقشس: -5
-هقحشحبت جحسين الوقشس : -6  ششاء ٍشاجغ حذٌثخ ىيَنتجخ  -3 

 إػذاد ثْل أسئيخ ىيَقشس ىتذسٌت اىطالة ػيى األَّبط اىَختيفخ ىيتقىٌٌ. -4
)إُ وجذد (هالحظبت الوشاجعين الخبسجيين  -2  ال ٌىجذ 
في العبم  هب جن جنفيزه هن هقحشحبت الحطىيش -8

 السبثق
 ششاء ٍشاجغ حذٌثخ ىيَنتجخ .

 إضبفخ دساسخ اىؼٍْبد وطشق تقذٌش حجٌ اىؼٍْخ

√ 
√ 

√ 

  
√ 

√ 
√   

√ 

√ 



 
 
 

 
)ٍب هً و هب لن يحن جنفيزه هن هقحشحبت  -9

 األسجبة (
إػذاد ثْل أسئيخ ىيَقشس ىتذسٌت اىطالة ػيى األَّبط اىَختيفخ ىيتقىٌٌ. ثسجت 

اىتذسٌس ػيى وضغ ثْىك ػذً وجىد تذسٌت مبفً ثبىنيٍخ ألػضبء هٍئخ 
 األسئيخ

-خطة الحطىيش للوقشس للعبم القبدم : -01  
 الوسئىل عن الحنفيز جىقيث الحطىيش  جىصيف الحطىيش هجبالت الحطىيش 
تحسٍِ إٍنبٍّبد 

 اىتذسٌس 
   

ٍغ ثذاٌخ اىؼبً  ششاء ٍشاجغ حذٌثخ ىيَنتجخ 
 اىذساسً

ومبىخ اىذساسبد اىؼيٍب وىجْخ ششاء اىنتت 
 ثبىقسٌ

إػذاد ثْل أسئيخ ىيَقشس ىتذسٌت 
 اىطالة ػيى األَّبط اىَختيفخ ىيتقىٌٌ.

 ػضى هٍئخ اىتذسٌس اىقبئٌ ثبىتذسٌس قجو تذسٌس اىَقشس

 أستبر اىَبدح:أ.ً.د ٍتفشؽ/ ٍحَذ ّؼَبُ ّىفو                     

 سئٍس ٍجيس اىقسٌ اىؼيًَ :أ.د/ سؼٍذ ٍْبع جبد اىشة 

سؼٍذ ػجذاىحٍَذ اىطىخً ٍذٌش اىجشّبٍج : د/ إّجً  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 جقشيش هقشس دساسي 

م6109/6161حلقة ثحث لعبم   

 جبهعة / أكبديوية : الونىفية

 كلية / هعهذ :الحشثية النىعية

 قسن: االقحصبد الونزلي 

-هعلىهبت أسبسية : –أ   

 اإلحصبء وجطجيقبت الحبست في هجبل الحخصص اسٌ اىَقشس 1

 إداسح ٍْضه   اىتخصص 2

 تَهٍذي ٍبجستٍش اىفشقخ / اىَستىي 3

( ّظشي  3)  ػذد اىىحذاد / اىسبػبد اىَؼتَذح 4  

 تشنٍو ٍجيس اىقسٌ اىْظبً اىَتجغ الختٍبس ىجْخ االٍتحبّبد 5

اىَشاجؼخ اىخبسجٍخ ىالٍتحبُّظبً  6 غٍش ٍتىفش    ٍتىفش        

 ػذد واحذ أستبر ػذد اىقبئٍَِ ثبىتذسٌس 7

-هعلىهبت هحخصصة : –ة   

-اإلحصبئيبت : – 0  

ػذد اىطالة اىَيتحقٍِ ثبىَقشس -  1 

ػذد اىطالة اىزٌِ أدوا االٍتحبُ  -   1  

ّتٍجخ االٍتحبُ  - ػذد       %               ػذد       %                

ساست     ــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــ     111       1ّبجح        

اىْسجخ اىَئىٌخ % ىيْبجحٍِ طجقب ىيتقذٌشاد  -

 اىحبصيٍِ ػيٍهب

جٍذ جذا   ــــــــــــــــــــ           1 ٍَتبص        

ـــــــــــــــــــ         ٍقجىه    ــــــــــــــــــــجٍذ         ــ   

-جذسيس الوقشس : – 6  

اىَىضىػبد اىتً تٌ تذسٌسهب -  

 اىَىضىػبد

√

 



 
 
 

 ٍْبقشخ أسس إػذاد االستجٍبّبد -29

 ٍْبقشخ أسس إػذاد االستجٍبّبد -31

 ٍْبقشخ أسس إػذاد االستجٍبّبد -31

 Excelاىتذسٌت ػيى تْقٍخ اىجٍبّبد آىٍب ثبستخذاً  -32

 Excelاىتذسٌت ػيى تْقٍخ اىجٍبّبد آىٍب ثبستخذاً  -33

 Excelاىتذسٌت ػيى تْقٍخ اىجٍبّبد آىٍب ثبستخذاً  -34

  SPSSتحيٍو ثٍبّبد االستجبّبد ثبستخذاً  -35

  SPSSتحيٍو ثٍبّبد االستجبّبد ثبستخذاً  -36

  SPSSتحيٍو ثٍبّبد االستجبّبد ثبستخذاً  -37

 اىَْحًْ اىطجٍؼً  -38

 اىتذسٌت ػيى اىَْحًْ اىطجٍؼً  -39

 اىَْحًْ اىطجٍؼً اىَؼٍبسي -41

 اىتذسٌت ػيى اىَْحًْ اىطجٍؼً واىَؼٍبسي -41

 اىتذسٌت ػيى اىَْحًْ اىطجٍؼً واىَؼٍبسي -42

 اىتذسٌت ػيى اىَْحًْ اىطجٍؼً واىَؼٍبسي -43

 تقذٌش حذود اىثقخ ثبستخذاً اىَْحًْ اىَؼٍبسي -44

 تقذٌش حذود اىثقخ ثبستخذاً اىَْحًْ اىَؼٍبسي -45

 بستخذاً اىَْحًْ اىَؼٍبسياىتذسٌت ػيى تقذٌش حذود اىثقخ ث -46

 اىتذسٌت ػيى تقذٌش حذود اىثقخ ثبستخذاً اىَْحًْ اىَؼٍبسي -47

 ٍْبقشخ ٍفهىً اىفشض اإلحصبئً -48

 ٍْبقشخ ٍفهىً اىفشض اإلحصبئً -49

 استخذاً اىَْحًْ اىَؼٍبسي فً اختجبس اىفشوض اإلحصبئٍخ -51

 استخذاً اىَْحًْ اىَؼٍبسي فً اختجبس اىفشوض اإلحصبئٍخ -51

 اىَؼٍبسي فً اختجبس اىفشوض اإلحصبئٍخاستخذاً اىَْحًْ  -52

 اختجبس ٍشثغ مبي -53

 اىتذسٌت ػيى اختجبس ٍشثغ مبي -54

 tاختجبس  -55

  tاىتذسٌت ػيى اختجبس  -56

2 

2 

2 

3 

 

3 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

% ىَب تٌ تذسٌسه ٍِ اىَحتىي األسبسً ىيَقشس -  111%  

ٍذي اىتضاً اىقبئٍَِ ثبىتذسٌس ثَحتىي اىَقشس  -  <61       61- 84             >85 √  

ٍذي تغطٍخ االٍتحبُ ىَىضىػبد اىَقشس -    <61       61- 84             >85 √  

أسبىٍت اىتؼيٌٍ واىتؼيٌ -  ٍحبضشاد ّظشٌخ           تذسٌت ػَيً 

أّشطخ فصيٍخدساسخ حبىخ            

 األػَبه اىفصيٍخ )تزمش(:                  

إػذاد ٍششوع ثحثً فً ٍجبه إداسح اىَْضه واىَؤسسبد   

طشٌقخ تقىٌٌ اىطالة - ّظشي                       شفىي    

 أػَبه فصيٍخ               ػَيً

-اإلهكبنبت الوحبحة للحذسيس : -3  

اىؼيٍَخاىَشاجغ  - ٍتىافشح         ٍتىافشح ثذسجخ ٍحذودح    غٍش ٍتىافشح    

اىىسبئو اىَؼٍْخ- ٍتىافشح        ٍتىافشح ثذسجخ ٍحذودح    غٍش ٍتىافشح    

اىَستيضٍبد واىخبٍبد - ٍتىافشح        ٍتىافشح ثذسجخ ٍحذودح    غٍش ٍتىافشح    

 ال ٌىجذ -  -قيىد إداسية وجنظيوية: -4

           ؟؟؟؟؟؟  -نحيجة جقىين الطالة للوقشس: -5
-هقحشحبت جحسين الوقشس : -6  ششاء ٍشاجغ حذٌثخ ىيَنتجخ  -5 

 إػذاد ثْل أسئيخ ىيَقشس ىتذسٌت اىطالة ػيى األَّبط اىَختيفخ ىيتقىٌٌ. -6
)إُ وجذد (هالحظبت الوشاجعين الخبسجيين  -2  ال ٌىجذ 
الحطىيش في العبم هب جن جنفيزه هن هقحشحبت  -8

 السبثق
 ششاء ٍشاجغ حذٌثخ ىيَنتجخ .

 إضبفخ دساسخ اىؼٍْبد وطشق تقذٌش حجٌ اىؼٍْخ

√ 
√ 

√ 

  
√ 

√ 
√   

√ 

√ 



 
 
 

 
)ٍب هً و هب لن يحن جنفيزه هن هقحشحبت  -9

 األسجبة (
إػذاد ثْل أسئيخ ىيَقشس ىتذسٌت اىطالة ػيى األَّبط اىَختيفخ ىيتقىٌٌ. ثسجت 

اىتذسٌس ػيى وضغ ثْىك  ػذً وجىد تذسٌت مبفً ثبىنيٍخ ألػضبء هٍئخ
 األسئيخ

-خطة الحطىيش للوقشس للعبم القبدم : -01  
 الوسئىل عن الحنفيز جىقيث الحطىيش  جىصيف الحطىيش هجبالت الحطىيش 
تحسٍِ إٍنبٍّبد 

 اىتذسٌس 
   

ٍغ ثذاٌخ اىؼبً  ششاء ٍشاجغ حذٌثخ ىيَنتجخ 
 اىذساسً

ومبىخ اىذساسبد اىؼيٍب وىجْخ ششاء اىنتت 
 ثبىقسٌ

إػذاد ثْل أسئيخ ىيَقشس ىتذسٌت 
 اىطالة ػيى األَّبط اىَختيفخ ىيتقىٌٌ.

 ػضى هٍئخ اىتذسٌس اىقبئٌ ثبىتذسٌس قجو تذسٌس اىَقشس

 أستبر اىَبدح:أ.ً.د ٍتفشؽ/ ٍحَذ ّؼَبُ ّىفو                     

 سئٍس ٍجيس اىقسٌ اىؼيًَ :أ.د/ سؼٍذ ٍْبع جبد اىشة 

د/ إّجً سؼٍذ ػجذاىحٍَذ اىطىخًٍذٌش اىجشّبٍج :   

 



 

 

 

                                                           خبِؼخ إٌّىفُخ  

 وٍُخ اٌزشثُخ إٌىػُخ

 رمشَش اٌّمشس اٌسٕىٌ

 اٌجُبٔبد األسبسُخ  -أ

 الزظبدَبد االسزهالن االسشي   : اٌؼٕىاْ أو اٌشِض اٌىىد-1

 االلزظبد إٌّضٌٍاٌجشٔبِح أو اٌجشاِح اٌزٍ َمذَ فُهب  اٌّمشس : -2

 اٌفشلخ األوًٌاٌسٕخ /اٌّسزىٌ فٍ اٌجشٔبِح :  -3

 ( 2( ػٍٍّ )2(  ٔظشٌ ) 14ػذد اٌىحذاد )  -4

 أسّبء اٌّحبضشَٓ اٌّسبهُّٓ فٍ رذسَس اٌّمشس  :    -5

 ػًٍ ػثّبْ ػجذ اٌٍطُفأ.َ.د/                   

 ػٍٍ ػثّبْ ػجذ اٌٍطُفِٕسك اٌّمشس :  أ.َ.د/  

 ال َٕطجك وبْ َٕطجك ( :  إرااٌّشاخغ اٌخبسخٍ )  

  اإلحظبئُخاٌجُبٔبد  -ة

 %   111       خ ٔسج                                 د  ػذ 1    اٌّمشس اػذد اٌطالة اٌزَٓ حضشو -

 %       111       ٔسجخ                         1  ػذد     ػذد اٌطالة اٌزَٓ أوٍّىا اٌّمشس     -

 : إٌزبئح -

 %  ٔسجخ 1سسىة : ػذد                       % 111  ٔسجخ      1    ٔدبذ :   ػذد 

   %1ٔسجخ              1)غُبة ،ػزس ، حشِبْ(:      ػذد 

 إٌبخحُٓ :رمذَشاد اٌطالة  -

 %   ٔسجخ                      1      ػذد          :  اِزُبص -

 %    ٔسجخ                      1       ػذد       خذاً :  خُذ -

 %   ٔسجخ            111         1      ػذد       1     خُذ :  -

 %       ٔسجخ                   2      ػذد        ِمجىي  :  -



 

 

 ج

 

 ّهُٕخاٌجُبٔبد اٌ -د

  رذسَس اٌّمشس (1

 أسُ اٌّحبضشً  ػذد اٌسبػبد اٌّىضىػبد اٌزٍ رُ رذسَسهب فؼٍُب

 أ.َ.د/ ػًٍ ػثّبْ 2 إٌمىد

  أٔىاع إٌمىد

         2 
 أ.َ.د/ ػًٍ ػثّبْ

 أ.َ.د/ ػًٍ ػثّبْ 2 خظبئض إٌمىد

  اٌسٍغ وإٌّزدبد

2 
 أ.َ.د/ ػًٍ ػثّبْ

 أ.َ.د/ ػًٍ ػثّبْ 2 خظبئض اٌسٍغ وإٌّزدبد

 أ.َ.د/ ػًٍ ػثّبْ     2 دوسح حُبح إٌّزح

 أ.َ.د/ ػًٍ ػثّبْ 2 (1ٔظشَخ سٍىوبٌّسزهٍه )

 أ.َ.د/ ػًٍ ػثّبْ 2 (2ٔظشَخ سٍىن اٌّسزهٍه )

  ارخبر اٌمشاس اٌششائً 

 
 أ.َ.د/ ػًٍ ػثّبْ

 أ.َ.د/ ػًٍ ػثّبْ 2 أهُّخ دساسخ سٍىن اٌّسزهٍه

 أ.َ.د/ ػًٍ ػثّبْ 2 اٌّىاسد االلزظبدَخ

 أ.َ.د/ ػًٍ ػثّبْ 2 (1سُبسبد اٌزسؼُش )

  (2سُبسبد اٌزسؼُش )

2 
 أ.َ.د/ ػًٍ ػثّبْ

  األسىاق وأىاػهب 

2 
 أ.َ.د/ ػًٍ ػثّبْ

 = سبػخ 22اٌسبػبد إٌظشَخ   سبػخ22 إخّبٌٍ اٌسبػبد

 = سبػخ22اٌسبػبد اٌزطجُمُخ 

 ِحزىٌ اٌجشٔبِح : إٌسجخ اٌّئىَخ ٌٍّىضىػبد اٌزٍ رُ رذسَسهب ِٓ

 -------.%  01الً ِٓ    ----%   01-01ِٓ    ( % )01أوثش ِٓ  -

 *األسجبة ثبٌزفبطًُ ٌؼذَ رذسَس أٌ ِىضىع ِٓ اٌّىضىػبد

--------------------------------------------------------- 

 وبْ  هٕبن ِىضىػبد رُ رذسَسهب سغُ أٔهب ٌُسذ ِحذدح فٍ اٌّحزىٌ ، إرا *

 ال َىخذ           اروش األسجبة ثبٌزفبطًُ  



 

 

  أسبٌُت اٌزؼٍُُ و اٌزؼٍـُ

     ِحبضشاد  :        -

      :     /ِؼًّ رذسَت ػٍٍّ -

  ٔذوح / وسشخ ػًّ  :  -

 أٔشطخ فٍ اٌفظً :     -
 :دساسخ حبٌخ  -

 واخجبد ِٕضٌُخ : واخجبد أخشٌ /  -
  

 زارٍ.اٌزؼٍُ اٌ ًرُ اسزخذاَ أسبٌُت رؼٍُُ ورؼٍُ أخشي وهوّب         

 اسزخذاَ اٌزؼٍُ اٌزارٍ ٌزُّٕخ لذساد اٌطالة ػًٍ اٌزؼٍُ اٌزارٍ واٌىطىي إًٌ اٌّؼبسف واٌّؼٍىِبد ثأٔفسهُ. فمذ     

 :  رمُُُ اٌطٍجخ  (3

 طشَمخ اٌزمُُُ   : ................  إٌسجخ اٌّئىَخ ِٓ ِدّىع اٌذسخبد % :   -

 %61إٌسجخ           61دسخخ                   اِزحبْ رحشَشٌ  :                        -

 %21إٌسجخ           21دسخخ               اِزحبْ اٌؼٍٍّ / ِؼًّ :                      -

 %21إٌسجخ           21دسخخ             واخجبد أخشٌ / أػّبي اٌفظً اٌذساسٍ  :       -

 %111إٌسجخ        111دسخخ            اٌّدّىع  :                                     -

 

 أػضبء ٌدٕخ االِزحبْ 

 أ.َ.د/ صَٕت طالذ ِحّىد َىسف  -

 د/ ػًٍ ػثّبْ ػجذ اٌٍطُف -

 سطبصٔهبد ػًٍ د/  -

 --------ال َٕطجك-----------(   دوس اٌّشاخغ اٌخبسخٍ ) إرا وبْ َٕطجك -

 : اإلِىبٔبد/ اٌّشافك واٌىسبئً اٌزؼٍُُّخ (4

 ---وبفُخ رّبِبً  :   -

   :وبفُخ إٌٍ حذ ِب   -
 ----غُش وبفُخ  :    -

-   

ٔمض فٍ ػذد اٌىزت ، وّب أْ هٕبن إلِىبٔبد اٌّىبُٔخ غُش وبفُخ فّسبحخ اٌّذسخبد غُش ِٕبست ِغ ػذد اٌطالةحُث أْ ا -

، وّب أْ هٕبن ٔمض فٍ األدواد واألخهضح إٌّضٌُخ اٌحذَثخ ثبٌىٍُخ ٌؼًّ ثّىزجخ اٌىٍُخ األدواد واألخهضح إٌّضٌُخ واٌّشاخغ فٍ 

 اٌزذسَت اٌؼٍٍّ ػًٍ االسزخذاَ واٌظُبٔخ 

 

 :    اٌمُىد اإلداسَخ(5

  اٌزطجُمٍ رىافش اٌؼذد اٌىبفٍ ِٓ أػضبء اٌهُئخ اٌّؼبؤخ ٌزذسَس اٌدبٔتػذَ ِٓ اٌظؼىثبد اٌزٍ رؼشع ٌهب اٌّمشس   

 

 :                            اسزدبثخ فشَك اٌّمشس :  رمُُُ اٌطالة ٌٍّمشس (6

 اروش أٌ ٔمذ وسد فٍ رمُُُ اٌطالة ٌٍّمشساد 

 

-----------------------------------------                

                 اسزدبثخ فشَك اٌّمشس         وبْ َٕطجك (: إرا)   رىطُبد اٌّشاخؼُٓ اٌخبسخُُٓرؼٍُمبد /  (2

                         -------------ال َٕطجك------------------          

                                                               

 :   رؼضَض اٌّمشس 



 

 

 ِذٌ رٕفُز األٔشطخ اٌزٍ رُ رحذَذهب فٍ خطخ ػًّ اٌسٕخ اٌسبثمخ :   -

                               ػًّ ٌىحبد وِطىَبد ٌٕشش اٌىػٍ ثطشق االسزخذاَ اٌظحُحخ ٌألدواد واألخهضح إٌّضٌُخ اٌحذَثخ إٌشبط   :   -

 وبْ لذ رُ رٕفُز إٌشبط : ولذ رُ رٕفُز إٌشبط إرااروش ِب  -

 أسجبة ػذَ اوزّبي أٌ ػًّ :   ال َىخذواروش   -

 :  2112/ 2110خطخ اٌزطىَش ٌٍسٕخ اٌذساسُخ  

 اٌّسئىي ػٓ اٌزٕفُز  ربسَخ اٌزٕفُز                    اٌزىطُف األػّبي اٌّطٍىثخ

 رحسُٓ إِىبُٔبد اٌزذسَس 

   

وٌدٕخ ششاء اٌىزت ووبٌخ اٌذساسبد اٌؼٍُب  ِغ ثذاَخ اٌؼبَ اٌذساسٍ ششاء ِشاخغ حذَثخ ٌٍّىزجخ 

 ثبٌمسُ

إػذاد ثٕه أسئٍخ ٌٍّمشس ٌزذسَت 

 اٌطالة ػًٍ األّٔبط اٌّخزٍفخ ٌٍزمىَُ.

 ػضى هُئخ اٌزذسَس اٌمبئُ ثبٌزذسَس لجً رذسَس اٌّمشس

صَبدح ػذد اٌّؼُذَٓ اٌّؼُُٕٓ فٍ 

 رخظض إداسح إٌّضي.

ِغ ثذاَخ اٌخطخ اٌخّسُخ 

 اٌمبدِخ

 اٌمسُ اٌؼٍٍّ وػُّذ اٌىٍُخ

أزذاة ِٓ َمىَ ثزذسَس اٌدبٔت 

 اٌزطجُمٍ

اٌمسُ اٌؼٍٍّ وووبٌخ اٌىٍُخ ٌشئىْ اٌزؼٍُُ  لجً رذسَس اٌّمشس

 واٌطالة

ردهُض ِؼبًِ اٌىٍُخ ثبألدواد واألخهضح  

 إٌّضٌُخ اٌحذَثخ

فٍ اٌىلذ اٌّحذد ٌششاء 

 احزُبخبد اٌمسُ 

 اٌمسُ اٌؼٍٍّ وٌدٕخ اٌّشزشَبد ثبٌىٍُخ

صَبدح ػذد اٌّذسخبد واألِبوٓ اٌّزبحخ  رحسُٓ اٌّشافك 

 ٌزذسَس إٌظشٌ  

 اٌىٍُخ  بدحػّإداسح شئىْ اٌّمش و فٍ اٌخطخ اٌّسزمجٍُخ ٌٍىٍُخ 

 

 

 أ.َ.د/ ػًٍ ػثّبْ ػجذ اٌٍطُف  :    اٌّمشس  أسزبر

  

 رُ ِٕبلشخ اٌزمشَش واػزّبدٖ ثّدٍس اٌمسُ إٌّؼمذ

 َ 2110ثزبسَخ    /  / 

 سئُس اٌمسُ

  أ.د./ سؼُذ ِٕبع 


