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3-  

 إؽصبئ١بد: -4

 1 ػذد اٌطالة اٌٍّزؾم١ٓ ثبٌجشٔبِظ :-

 %111 ِؼذي إٌغبػ فٟ اٌجشٔبِظ )%(:-

ارغبٖ االٌزؾبق ثبٌجشٔبِظ ) ِٕغٛثخ إٌٟ األػذاد اٌٍّزؾمخ -

 عٕٛاد( :3خالي آخش

 ِزضا٠ذ صبثذ✓

 ِزٕبلص 

 ( ع١ذ-( ع١ذ عذا           ػذد )1ػذد ) ٔزبئظ االِزؾبْ إٌٙبئٟ :-

 ( ساعت-( ِمجٛي             ػذد )-ػذد )

 ( إ٠مبف ل١ذ-( ثبق               ػذد )-ػذد )

 ( ٠فصً-ػذد )

 : ( % ) رٛص٠غ رمذ٠شاد إٌغبػ-

 

 

 % ع١ذ عذا111% اِز١بص                 1

 % ِمجٛي1ع١ذ                   1%

  انًؼبٌٍش األكبدًٌٍخ: -5
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 عبِؼخ / أوبد١ّ٠خ : إٌّٛف١خ

 و١ٍخ / ِؼٙذ : اٌزشث١خ إٌٛػ١خ ثأشّْٛ

 لغُ : اٌزشث١خ اٌف١ٕخ

 يؼهىيبد أعبعٍخ - أ

 ؼهىيبد يزخصصخي –ة 

 

انًؼبٌٍش -

األكبدًٌٍخ 

 انًشجؼٍخ :

 ٠صُّ خطخ : ٌٍزذس٠ظ ، ٚث١ئبد رشث٠ٛخ رٕبعت رٕٛع اٌّزؼ١ٍّٓ .  .1

٠طجـــك غشائـــك اٌزـــذس٠ظ ، ِٛظفـــب رىٌٕٛٛع١ـــب اٌزؼٍـــ١ُ ، ِشاػ١ـــب خصـــبئص اٌّزؼٍّـــ١ٓ ٚأّٔـــبغ  .7

 رؼ١ٍُّٙ ٚرؼٍُّٙ .

 جخ ٌزم٠ُٛ اٌغٛأت اٌّخزٍفخ ٌؼ١ٍّز٠ٟغزخذَ أعب١ٌت ٚأدٚاد ِٕبع .3

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ . 

 ِبعغز١ش فٟ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ رخصص ) ٔغ١ظ ٚغجبػٗ( اعُ اٌجشٔبِظ: -6

 اٌزشث١خ اٌف١ٕخ اٌزخصص: -2

 عٕٗ ٚاؽذح ذساع١خ:ػذد اٌغٕٛاد اٌ -2

 ( ػٍّٟ 56( ٔظشٞ + ) 72) ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح / ػذد اٌّمشساد: -9

٠زُ اخز١بس أعزبر اٌّبدح ِٚؼٗ األعبرزح اٌّغبػذْٚ  أعظ رشى١ً ٌغبْ اٌّّزؾ١ٕٓ: -11

 ٚاٌّذسعْٛ ثبٌمغُ

 ِزبػ                       غ١ش ِزبػ  ٔظبَ اٌّّزؾ١ٕٓ اٌخبسع١١ٓ: -11
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 ٠زؼبًِ ث١ّٕٙخ ِغ رٜٚ االؽز١بعبد اٌخبصخ اٌمبث١ٍٓ ٌٍذِظ .4

 اٌزؼ١ٍّٟ . 

 ٠ّٕٝ رارٗ ١ِٕٙب ، ٠ٚجٕٝ : ػاللبد ١ِٕٙخ ِزٕٛػخ . .5

 ٠ذسن ٚؽذح اٌّؼشفخ ٚاٌؼاللبد اٌزىب١ٍِخ ث١ٓ ِغبالد اٌؼٍَٛ  .6

 ثفشٚػٙب اٌّخزٍفخ .

 إلسشبد ٚاٌزٛع١ٗ اٌزشثٛٞ  ، ٚس٠بدح األػّبي ف٠ٟٛظف آ١ٌبد ا .2

 ِّبسعبرٗ ا١ٌّٕٙخ . 

 ٠زٛاصً ثفبػ١ٍخ ِغزخذِبً لذسارٗ اٌشخص١خ ِٚٙبساد رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاالرصبالد  .2

 ٠زفُٙ اٌّغزغذاد راد اٌؼاللخ ثزخصصٗ . .9

 ٠زٛاصً ثٍغخ ػشث١خ ع١ٍّخ ٚثإؽذٜ اٌٍغبد األعٕج١خ . .11

ـــغ ٚثأخالل١ــــبد ِٕٙــــخ اٌزؼٍــــ١ُ ٚآداثٙــــب فــــٟ رؼبِالرــــٗ ِــــغ اٌّزؼٍّــــ١ٓ ٠ٍزــــضَ ثمــــ١ُ اٌّغزّـ .11

 ٚاٌّؼ١١ٕٓ .

 ٠ؼٟ ِمِٛبد ا٠ٌٛٙخ اٌضمبف١خ ٌألِخ  . .17

 ٠شبسن فٟ ر١ّٕخ ل١ُ : االٔزّبء اٌٛغٕٟ ، ٚاٌذ٠ّمشاغ١خ ، .13

 ٚاٌزغبِؼ ٚلجٛي ا٢خش .  

 ؼ١ٍُ فٟ اعزذاِزٙب .٠ذسن دٚسٖ فٟ ر١ّٕخ اٌّغزّغ ٚدٚس اٌز .14

 ٠شبسن فٟ ؽً اٌّشىالد : ا١ٌّٕٙخ ٚاٌّغزّؼ١خ ثبعزخذاَ  .15

 األعب١ٌت اٌؼ١ٍّخ  .

 ٠شبسن فٟ أٔشطخ خذِخ اٌّغزّغ ، ٚاٌزط٠ٛش اٌزشثٛٞ، ثّب ٠ؾمك  .16

 اٌغٛدح.

 رطج١ك اٌّؼبسف اٌّزخصصخ اٌزٟ اوزغجٙب فٟ ِّبسعزٗ ا١ٌّٕٙخ   .12

  رؾذ٠ذ اٌّشىالد ا١ٌّٕٙخ ٚ الزشاػ ؽٍٛال ٌٙب .12

 إرمبْ اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ ٚاعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ إٌّبعجخ .19

 فٟ ِّبسعزٗ ا١ٌّٕٙخ  

 اٌزٛاصً ٚ ل١بدح فش٠ك اٌؼًّ ِٓ خالي اٌؼًّ إٌّٟٙ إٌّظِٟٛ  .71

 .ارخبر اٌمشاس فٟ ظٛء اٌّؼٍِٛبد اٌّزبؽخ  .71

 .رٛظ١ف اٌّٛاسد اٌّزبؽخ ثىفبءح  .77
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 .ٌج١ئخ اٌٛػٟ ثذٚسٖ فٟ ر١ّٕخ اٌّغزّغ ٚ اٌؾفبظ ػٍٝ ا .73

 اٌزصشف ثّب ٠ؼىظ االٌزضاَ ثبٌٕضا٘خ ٚ اٌّصذال١خ  ٚ لٛاػذ   .74

 .إٌّٙخ  ٚرمجً  اٌّغبئٍخ  ٚ اٌّؾبعجخ 

 إدسان ظشٚسح ر١ّٕخ رارٗ ٚ االٔخشاغ فٟ اٌزؼٍُ اٌّغزّش . .75

انًؼهىيبد  -

 وانًفبهٍى :

 ٌجت أٌ ٌكىٌ انخشٌج لذ اكزغت انًؼبسف وانًفبهٍى انزبنٍخ  :  

 اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزخط١ػ ، ٚرص١ُّ اٌج١ئبد اٌزؼ١ّ١ٍخ / اٌزؼ١ٍّخ . أعظ اإلداسح 1-1

 رص١ُّ اٌج١ئبد اٌزؼ١ّ١ٍخ / اٌزؼ١ٍّخ . 1-7

 ٔظش٠بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚخصبئص ِشاؽً ّٔٛ اٌّزؼ١ٍّٓ . 1-3

 اعزشار١غ١بد ٚغشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ . 1-4

 اٌزم٠ُٛ اٌزشثٛٞ ٚٔظش٠برٗ  .  1-5

 ٚاٌزؼٍُ اٌزارٟ ٚٔظش٠برٗ  .   أعب١ٌت اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ 1-6

 إٌّٙظ اٌذساعٟ : ِىٛٔبرٗ ، ٚثٕبؤٖ ، ٚرم٠ّٛٗ ، ٚرط٠ٛشٖ  .  1-2

 ٔظش٠بد اإلسشبد  : اٌزشثٛٞ  ،  ٚس٠بدح األػّبي  .  1-2

 ِمِٛبد ثٕبء اٌشخص١خ ٚرؼض٠ض ا٠ٌٛٙخ اٌضمبف١خ  . 1-9

 اعزشار١غ١بد اٌزفى١ش ِٕٚب٘ظ  اٌجؾش ٚاالعزمصبء  . 1-11

  اٌّغزّغ ٚأخالل١بد إٌّٙخ .ل١ُ 1-11

 أخالل١بد ِٕٙخ اٌزؼ١ٍُ  ، ٚاٌزشش٠ؼبد إٌّظّخ ٌٙب  ، ٚؽمٛق اٌّؼٍُ ٚٚاعجبرٗ  .  1-17

 صمبفخ اٌّغزّغ ِٚشىالرٗ  .1-13

 األثؼبد اٌّغزّؼ١خ  : اٌغ١بع١خ  ، ٚاٌضمبف١خ  ، ٚاٌزبس٠خ١خ  ، اٌّشرجطخ ثبٌّغزّغ ٚاٌزؼ١ٍُ .14

 االػزّبد  .ِذخالد  ٚٔظُ اٌغٛدح 1-15ٚ

 اٌزطٛساد : اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ ٚاٌّغزّؼ١خ راد اٌؼاللخ ثبٌزخصص  . 1-16

 اٌفْٕٛ ٚاٌٛعبئػ اٌضمبف١خ ٚرطج١مبرٙب )ٌخش٠ظ شؼت اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ(  . 1-12

 اٌزشث١خ اٌخبصخ ِٚغبالرٙب ٚاعزشار١غ١برٙب  . 1-12

 

انًهبساد -

 انًهٍُخ :

 : ٌجت أٌ ٌكىٌ انخشٌج لبدسا ػهى أٌ

 ٠خطػ ٌٍذسط فٟ ظٛء ٔٛارظ اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ.  1 -3
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 ٠صُّ ٠ٚذ٠ش ث١ئبد رشث٠ٛخ ِٕبعجخ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ.  7 -3

 ٠ذ٠ش اٌصف ِشاػ١ب اٌفشٚق اٌفشد٠خ ث١ٓ اٌّزؼ١ٍّٓ، ِٚؾممب ٔٛارظ اٌزؼٍُ. 3-3

 ٠ٛظف رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ فٟ ػ١ٍّزٟ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ.  3-4

 زٕٛػخ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاألٔشطخ اٌصف١خ ٠غزخذَ اعزشار١غ١بد ِ 3-5

 ٚ اٌالٚصف١خ .

 ٠غزخذَ أعب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزشثٛٞ ٚأدٚارٗ.  3-6

 ٠غزخذَ اعزشار١غ١بد ٚأٔشطخ ِٕبعجخ ٌزٚٞ االؽز١بعبد اٌخبصخ. 3-2

 ٠غزخذَ ِٙبساد اٌزؼٍُ اٌزارٟ فٟ ّٖٔٛ إٌّٟٙ غٛاي اٌؾ١بح. 3-2

 ِغ اٌّؼ١١ٕٓ ثبٌزؼ١ٍُ ٚاٌّغزّغ. ٠غزخذَ آ١ٌبد ثٕبء اٌؼاللبد ا١ٌّٕٙخ 3-9

 ٠ٛظف أعظ اإلسشبد: اٌزشثٛٞ ٚإٌفغٟ ٚس٠بدح األػّبي.11 -3

 ٠ٛظف خجشارٗ ا١ٌّذا١ٔخ فٟ رؾغ١ٓ إٌّبؿ اٌّذسعٟ.11 -3

 ٠غزخذَ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌفص١ؾخ فٟ اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ.17 -3

 عبعٟ(.٠ٛظف اٌفْٕٛ ٚاٌٛعبئػ فٟ ِغبي رخصصٗ )ٌخش٠ظ شؼت اٌزؼ١ٍُ األ3-13

 

 

 

انًهبساد -

 انؼبيخ :

 ٌجت أٌ ٌكىٌ انخشٌج لبدسا ػهً أٌ:  

 ٠ؼًّ ثىفبءح ظّٓ فش٠ك .  1 -4

 ٠غزخذَ لذسارٗ اٌشخص١خ ٚاٌٛعبئػ اٌزىٌٕٛٛع١خ ، ٌٍزٛاصً ٚاٌجؾش  7 -4

 ػٓ اٌّؼٍِٛبد  

 ٠زؼبًِ ثإ٠غبث١خ ِغ ظغٛغ ِٕٙخ اٌزؼ١ٍُ  . 4-3

 ٠زٛاصً ثٍغخ أعٕج١خ  . 4-4

 ٟ ثؾش اٌمعب٠ب اٌؼبِخ ٌٍّغزّغ  ، ِمزشؽب ؽٍٛال ٌٙب  .٠شبسن ف 4-5

 

طشق دػى -

انطالة ) 

روي 

انمذساد 

انًحذودح 

 ِمبثالد   

 ٔذٚاد

 ٚسػ ػًّ
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وانًزًٍضٌٍ

: ) 

 ع١ّٕبساد ػ١ٍّخ

يؼبٌٍش -

انمٍبط 

انًشجؼٍخ 

 نهجشَبيج :

 انًؼشفخ و انفهى   2-1

ٌجت  أٌ  ٌكى ٌ  انخشٌج    إٌٛػ١خ رخصص ) اٌزص١ُّ(اٌّبعغز١ش فٟ اٌزشث١خ ثبَزهبء داسعخ ثشَبيج 

 لبدسا  ػهى  فهى  و اعزٍؼبة كم يٍ: 

 ٠ؾذد اٌّٛظٛػبد اٌجؾض١خ اٌزٟ ٠غت اٌزطشق إ١ٌٙب فٟ ِغبي اٌزص١ُّ. 7/1/1

 ٠صف اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ فٟ ِغبي اٌزص١ُّ ٚأؼىبعٙب ػٍٟ اٌج١ئخ ٚ اٌّغزّغ . 7/1/7

خ ٚإٌظش٠بد اٌؾذ٠ضخ العزخذاِٙب فٟ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌزطج١م١خ فٟ ِغبي ٠زؼشف ػٍٟ اٌطشق اٌؼ١ٍّ 7/1/3 

 اٌزص١ُّ.

 ٠جزىش افىبس عذ٠ذح ٚؽٍٛي ٌّشىالد فٟ ِغبي اٌزص١ُّ. 7/1/4

 ٠زفُٙ ِجبدئ ٚأخالل١بد اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ ِغبي اٌزص١ُّ. 7/1/5

 ُ.٠ٍُ ثّجبدئ ٚاعبع١بد اٌغٛدح فٟ اٌّّبسعخ ا١ٌّٕٙخ فٟ ِغبي اٌزص١ّ 7/1/6

 ٠زفُٙ اعبع١بد ٚاخالل١بد اٌجؾش اٌؼٍّٟ . 7/1/2

 انًهبساد انزهٍُخ  2-2

ٌجت أٌ ٌكى ٌ انخشٌج لبدسا اٌّبعغز١ش فٟ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ رخصص ) اٌزص١ُّ( ثبَزهبء داسعخ ثشَبيج 

 ػهى: 

 ٠ٛظف اٌّؼٍِٛبد ٌٍزؼبًِ ثىفبءح ِغ اٌّشىالد فٟ ِغبي اٌزص١ُّ . 7/7/1

 إثذاػ١خ فٟ ِغبي اٌزص١ُّ . ٠ؼشض أفىبسا ٚسؤٜ 7/7/7

 ٠مزشػ ؽٍٛي ٌٍّشىالد فٟ ِغبي اٌزص١ُّ فٟ ظٛء ِب رؾصً ػ١ٍخ ِٓ ث١بٔبد. 7/7/3

 ٠ىزت دساعخ ػ١ٍّخ ِٕٙغ١خ ؽٛي ِشىٍخ ثؾض١خ فٟ ِغبي اٌزص١ُّ. 7/7/4

 ٠زخز اٌمشاساد ا١ٌّٕٙخ اٌالصِخ ٌؾً ِشىالد فٟ ِغبي اٌزص١ُّ  7/7/5

٠زخز اٌمشاساد  7/7/2ع١خ؛ ٌٍزٛاصً ٚاٌجؾش ػٓ اٌّؼٍِٛبد ٠غزخذَ اٌٛعبئػ اٌزىٌٕٛٛ 7/7/6

 ا١ٌّٕٙخ اٌالصِخ ٌؾً ِشىالد فٟ ِغبي اٌزص١ُّ 

 انًهبساد انًهٍُخ 2-3-1

ٌجت أٌ ٌكى ٌ انخشٌج لبدسا  اٌّبعغز١ش فٟ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ رخصص ) اٌزص١ُّ(ثبَزهبء داسعخ ثشَبيج 

 ػهى: 

 ٚ اٌؾذ٠ضخ فٟ ِغبي اٌزص١ُّ  ٠طجك اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ األعبع١خ 7/3/1/1

 ٠ىزت ِمزشػ ٌّششٚع ثؾضٟ فٟ ِغبي اٌزص١ُّ . 7/3/1/7

 ٠طٛس اٌّّبسعبد ا١ٌّٕٙخ ٌزؾم١ك اال٘ذاف فٟ ِغبي اٌزص١ُّ  7/3/1/3

 انًهبساد انؼبيخ و انًُزمهخ  7-3-2

شٌج لبدسا ٌجت أٌ ٌكى ٌ انخ اٌّبعغز١ش فٟ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ رخصص ) اٌزص١ُّ(ثبَزهبء داسعخ ثشَبيج 

 ػهى: 

 ٠مذس ِٙبسح اإلٔصبد اٌغ١ذ ٚفُٙ االخش٠ٓ. 7/3/7/1

٠طٍغ ػٍٝ اٌغذ٠ذ فٟ ِغبي رخصصٗ ثبعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب وأداح ثؾض١خ ٚأداح ٌٍٛصٛي ٌٍّؼٍِٛبد  7/3/7/7

 ٚرٕظ١ّٙب

 ٠ٍُ ثأعب١ٌت اٌزم٠ُٛ ٚاوزغبة اٌمذسح ػٍٝ اٌّمبسٔخ ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفى١ش إٌبلذ .  7/3/7/3
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 ٠غزخذَ اٌٛعبئػ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌٍزٛاصً ٚاٌجؾش ػٓ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِغبي اٌزص١ُّ 7/3/7/4

 ٠ؼًّ ثىفبءح ظّٓ فش٠ك ٠ٚذ٠ش اٌٛلذ ثىفبءح. 7/3/7/5

 ٠ىزغت ِٙبسح اٌزٛاصً ِغ االخش٠ٓ ٚ رؾًّ اٌّغئ١ٌٛخ. 7/3/7/6

 ٠ذ٠ش اٌٛلذ ثىفبءح  7/3/7/2

 ٠ّبسط ِٙبساد اٌزؼٍُ اٌزارٟ. 7/3/7/2

دنٍم -

 ج انجشَبي

 غ١ش ِزٛافش ِزٛافش✓

َظبو -

انًشاجؼخ 

انذوسٌخ 

 نهجشَبيج

 غ١ش ِزٛافش ِزٛافش✓

 عٕٛٞ                 أوضش ِٓ عٕخ  ✓

يذي -

رىافك 

انهٍكم 

االكبدًًٌ 

نهجشايج يغ 

انًغزهذف 

يغ 

انًغزهذف 

 يٍ انزؼهٍى 

 ِزٛافك 

 

انًؼىلبد -

اإلداسٌخ 

 وانزُظًٍٍخ

 ال ٠ٛعذ

 اكزغبة انًغزهذف  يٍ انزؼهٍى  :( رمىٌى طالة نمٍبط يذي 9

 اِزؾبْ رؾش٠شٞ   –رطج١مٟ  –اػّبي عٕخ  أدواد انزمىٌى :-

 (72ٚاألعجٛع  72)فٟ األعجٛع  انًىاػٍذ :-

يالحظبد انًشاجغ - 

 : انخبسجً

)إْ            

 ٚعذد(

    ....................................................... 

 هًٍٍخ :( اإليكبَبد انزؼ11

َغجخ أػضبء هٍئخ -

انزذسٌظ إنً 

72  :1 
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 انطالة

 

يذي يالءيخ -

رخصصبد أػضبء 

هٍئخ انزذسٌظ 

ورىصٌغ األػجبء 

ػهٍهى الحزٍبجبد 

 انجشَبيج :

 ِٕبعت إٌٟ ؽذ ِب           غ١ش ِٕبعت✓

 )ٌّبرا؟( ......................................................

 ٌٟ ؽذ ِب           غ١ش ِٕبعتِٕبعت إ ✓ انًكزجخ :-

 )ٌّبرا؟(  ..............................................

 ِٕبعت إٌٟ ؽذ ِب           غ١ش ِٕبعت✓ انًؼبيم  :-

 )ٌّبرا؟(..........................................................

 تِٕبعت إٌٟ ؽذ ِب           غ١ش ِٕبع ✓ انحبعت اَنً :-

 )ٌّبرا؟(...............................................

يذي انزؼبوٌ يغ -

جهبد االػًبل فً 

رىفٍش فشص 

 انزذسٌت نهطالة :

 -ٚاعزعبفخ عٙبد االػّبي ِٓ خالي البِخ ؽفً ٌٍخش٠غ١ٓ ٚاعزعبفخ االػّبي  –ٍِزمٝ اٌزٛظ١ف 

 ٠ٛعذ رؼبْٚ عٙبد اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٝ ٌٍزؼ١ٍُ لجً اٌغبِؼٝ 

أي يزطهجبد أخشي -

 نهجشَبيج :

ثؼط ِغ١ّبد اٌّمشساد غ١ش ِٛاوجخ ٌٍزطٛس اٌؼٍّٟ ٌزخصص ٠ٚزُ ا٢ْ ػًّ ِمزشػ عذ٠ذ 

  ٌجشٔبِظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثٕظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٚفك االعشاءاد اٌّزجؼخ فٟ رٌه

 ( إداسح انجىدح وانزطىٌش:11

َظبو -

انًزبثؼخ 

نجىاَت 

 انمصىس :

 ِب         غ١ش فؼبيفؼبي إٌٟ ؽذ ✓

 )ٌّبرا؟(..........................................

.................................................. 

إجشاءاد -

رطجٍك نىائح 

ولىاٍٍَ 

انكهٍخ 

 وانجبيؼخ :

 ِٕبعت إٌٟ ؽذ ِب     غ١ش ِٕبعت✓

 ..................)ٌّبرا؟(...............................................
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يذي فبػهٍخ -

َظبو 

انًشاجؼخ 

انذاخهٍخ فً 

رطىٌش 

 انجشَبيج :

 فؼبٌخ ٠ٚشاػٟ وبفخ اٌّالؽظبد اٌّذٚٔخ

يالحظبد -

انًشاجؼٍٍ 

انخبسجٍٍ 

فًٍب ٌخص 

يخشجبد 

انجشَبيج 

ويؼبٌٍش 

 انمٍبط

..................................................................................................................................

............................................................................................... 

 ( يمزشحبد رطىٌش انجشَبيج:12

هٍكم -

انجشَبيج ) 

انًمشساد / 

 انغبػبد( :

 عٕٗ ٚاؽذح   :    اٌّبعغز١ش       يذح انجشَبيج -أ 

 :  ٔظشٞ ٚرطج١مٟ  هٍكم انجشَبيج

  24عبػخ اعّبٌٟ   56عبػخ ، ػٍّٟ  72: ٔظشٞ  ػذد انغبػبد  / ػذد انىحذاد

يمشساد -

 جذٌذح :

 ال ٠ٛعذ

انزذسٌت -

 وانًهبساد :

 سؽالد ١ِذا١ٔخ ٌض٠بسح اٌّؼبسض اٌّمبِخ ؽب١ٌب

 االشزشان فٟ دٚس٠بد ٚاٌّغالد اٌّزخصصخ

يمزشحبد 

لطبع 

ػًبل اال

نزطىٌش 

 انجشَبيج :

.................................................. 

.................................................. 

انًغئىل -

 ػٍ انزُفٍز :

 أ.د سئ١ظ اٌمغُ

رىلٍذ -

 انزُفٍز :

7116/7112 َ 

 انزبسٌخ :     /     /انًغئىل ػٍ انجشَبيج :            انزىلٍغ :                   
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 أ.د / إٌُبط يصطفً شحبره            -ا.د / أًٌٍ أحًذ انؼشثً     

 



 
 

 

 

 

 (55ّٔٛرط سلُ )

 رمش٠ش ػٓ ثشٔبِظ دساعٟ

 7152/  7152ٌٍؼبَ األوبد٠ّٟ 

 

 

 

 

5-  

7-  

3-  

 إؽصبئ١بد: -4

 5 ػذد اٌطالة اٌٍّزؾم١ٓ ثبٌجشٔبِظ :-

 %511 ِؼذي إٌغبػ فٟ اٌجشٔبِظ )%(:-

ارغبٖ االٌزؾبق ثبٌجشٔبِظ ) ِٕغٛثخ إٌٟ األػذاد اٌٍّزؾمخ -

 عٕٛاد( :3خالي آخش

 ِزضا٠ذ صبثذ✓

 ِزٕبلص 

 ( ع١ذ-( ع١ذ عذا           ػذد )5ػذد ) االِزؾبْ إٌٙبئٟ : ٔزبئظ-

 ( ساعت-( ِمجٛي             ػذد )-ػذد )

 ( إ٠مبف ل١ذ-( ثبق               ػذد )-ػذد )

 ( ٠فصً-ػذد )

 : ( % ) رٛص٠غ رمذ٠شاد إٌغبػ-

 

 

 % ع١ذ عذا511% اِز١بص                 1

 ٛي% ِمج1% ع١ذ                  1

  انًؼبٌٍش األكبدًٌٍخ: -5



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبِؼخ / أوبد١ّ٠خ : إٌّٛف١خ

 و١ٍخ / ِؼٙذ : اٌزشث١خ إٌٛػ١خ ثأشّْٛ

 لغُ : اٌزشث١خ اٌف١ٕخ

 يؼهىيبد أعبعٍخ - أ

 يؼهىيبد يزخصصخ –ة 

 

انًؼبٌٍش -

ًٌٍخ األكبد

 ٠صُّ خطخ : ٌٍزذس٠ظ ، ٚث١ئبد رشث٠ٛخ رٕبعت رٕٛع اٌّزؼ١ٍّٓ .  .5

٠طجـــك غشائـــك اٌزـــذس٠ظ ، ِٛظفـــب رىٌٕٛٛع١ـــب اٌزؼٍـــ١ُ ، ِشاػ١ـــب خصـــبئص اٌّزؼٍّـــ١ٓ  .7

 ِبعغز١ش فٟ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ رخصص ) اٌزص١ُّ( اعُ اٌجشٔبِظ: -6

 اٌزشث١خ اٌف١ٕخ اٌزخصص: -2

 عٕٗ ٚاؽذح ػذد اٌغٕٛاد اٌذساع١خ: -2

 ( ػٍّٟ 56( ٔظشٞ + ) 72) اٌّؼزّذح / ػذد اٌّمشساد:ػذد اٌغبػبد  -9

٠زُ اخز١بس أعزبر اٌّبدح ِٚؼٗ األعبرزح اٌّغبػذْٚ  أعظ رشى١ً ٌغبْ اٌّّزؾ١ٕٓ: -51

 ٚاٌّذسعْٛ ثبٌمغُ

 ِزبػ                       غ١ش ِزبػ  ٔظبَ اٌّّزؾ١ٕٓ اٌخبسع١١ٓ: -55



 
 

 

 ٚأّٔـــبغ رؼ١ٍُّٙ ٚرؼٍُّٙ . انًشجؼٍخ :

 ١ز٠ٟغزخذَ أعب١ٌت ٚأدٚاد ِٕبعجخ ٌزم٠ُٛ اٌغٛأت اٌّخزٍفخ ٌؼٍّ .3

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ . 

 ٠زؼبًِ ث١ّٕٙخ ِغ رٜٚ االؽز١بعبد اٌخبصخ اٌمبث١ٍٓ ٌٍذِظ .4

 اٌزؼ١ٍّٟ . 

 ٠ّٕٝ رارٗ ١ِٕٙب ، ٠ٚجٕٝ : ػاللبد ١ِٕٙخ ِزٕٛػخ . .5

 ٠ذسن ٚؽذح اٌّؼشفخ ٚاٌؼاللبد اٌزىب١ٍِخ ث١ٓ ِغبالد اٌؼٍَٛ  .6

 ثفشٚػٙب اٌّخزٍفخ .

 دح األػّبي ف٠ٟٛظف آ١ٌبد اإلسشبد ٚاٌزٛع١ٗ اٌزشثٛٞ  ، ٚس٠ب .2

 ِّبسعبرٗ ا١ٌّٕٙخ . 

 ٠زٛاصً ثفبػ١ٍخ ِغزخذِبً لذسارٗ اٌشخص١خ ِٚٙبساد رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاالرصبالد  .2

 ٠زفُٙ اٌّغزغذاد راد اٌؼاللخ ثزخصصٗ . .9

 ٠زٛاصً ثٍغخ ػشث١خ ع١ٍّخ ٚثإؽذٜ اٌٍغبد األعٕج١خ . .51

زؼٍــــ١ُ ٚآداثٙــــب فــــٟ رؼبِالرــــٗ ِــــغ ٠ٍزــــضَ ثمــــ١ُ اٌّغزّــــغ ٚثأخالل١ــــبد ِٕٙــــخ اٌ .55

 اٌّزؼٍّــــ١ٓ ٚاٌّؼ١١ٕٓ .

 ٠ؼٟ ِمِٛبد ا٠ٌٛٙخ اٌضمبف١خ ٌألِخ  . .57

 ٠شبسن فٟ ر١ّٕخ ل١ُ : االٔزّبء اٌٛغٕٟ ، ٚاٌذ٠ّمشاغ١خ ، .53

 ٚاٌزغبِؼ ٚلجٛي ا٢خش .  

 ٠ذسن دٚسٖ فٟ ر١ّٕخ اٌّغزّغ ٚدٚس اٌزؼ١ٍُ فٟ اعزذاِزٙب . .54

 اٌّشىالد : ا١ٌّٕٙخ ٚاٌّغزّؼ١خ ثبعزخذاَ  ٠شبسن فٟ ؽً .55

 األعب١ٌت اٌؼ١ٍّخ  .

 ٠شبسن فٟ أٔشطخ خذِخ اٌّغزّغ ، ٚاٌزط٠ٛش اٌزشثٛٞ، ثّب ٠ؾمك  .56

 اٌغٛدح.

 رطج١ك اٌّؼبسف اٌّزخصصخ اٌزٟ اوزغجٙب فٟ ِّبسعزٗ ا١ٌّٕٙخ   .52



 
 

 

 رؾذ٠ذ اٌّشىالد ا١ٌّٕٙخ ٚ الزشاػ ؽٍٛال ٌٙب  .52

 اَ اٌٛعبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ إٌّبعجخإرمبْ اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ ٚاعزخذ .59

 فٟ ِّبسعزٗ ا١ٌّٕٙخ  

 اٌزٛاصً ٚ ل١بدح فش٠ك اٌؼًّ ِٓ خالي اٌؼًّ إٌّٟٙ إٌّظِٟٛ  .71

 .ارخبر اٌمشاس فٟ ظٛء اٌّؼٍِٛبد اٌّزبؽخ  .75

 .رٛظ١ف اٌّٛاسد اٌّزبؽخ ثىفبءح  .77

 .اٌٛػٟ ثذٚسٖ فٟ ر١ّٕخ اٌّغزّغ ٚ اٌؾفبظ ػٍٝ اٌج١ئخ  .73

 َ ثبٌٕضا٘خ ٚ اٌّصذال١خ  ٚ لٛاػذ  اٌزصشف ثّب ٠ؼىظ االٌزضا .74

 .إٌّٙخ  ٚرمجً  اٌّغبئٍخ  ٚ اٌّؾبعجخ 

 إدسان ظشٚسح ر١ّٕخ رارٗ ٚ االٔخشاغ فٟ اٌزؼٍُ اٌّغزّش . .75

-

انًؼهىيبد  

وانًفبهٍى 

: 

 ٌجت أٌ ٌكىٌ انخشٌج لذ اكزغت انًؼبسف وانًفبهٍى انزبنٍخ  :  

 ١ئبد اٌزؼ١ّ١ٍخ / اٌزؼ١ٍّخ .أعظ اإلداسح اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزخط١ػ ، ٚرص١ُّ اٌج 5-5

 رص١ُّ اٌج١ئبد اٌزؼ١ّ١ٍخ / اٌزؼ١ٍّخ . 5-7

 ٔظش٠بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚخصبئص ِشاؽً ّٔٛ اٌّزؼ١ٍّٓ . 5-3

 اعزشار١غ١بد ٚغشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ . 5-4

 اٌزم٠ُٛ اٌزشثٛٞ ٚٔظش٠برٗ  .  5-5

 أعب١ٌت اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٚاٌزؼٍُ اٌزارٟ ٚٔظش٠برٗ  .   5-6

 إٌّٙظ اٌذساعٟ : ِىٛٔبرٗ ، ٚثٕبؤٖ ، ٚرم٠ّٛٗ ، ٚرط٠ٛشٖ  .  5-2

 ٔظش٠بد اإلسشبد  : اٌزشثٛٞ  ،  ٚس٠بدح األػّبي  .  5-2

 ِمِٛبد ثٕبء اٌشخص١خ ٚرؼض٠ض ا٠ٌٛٙخ اٌضمبف١خ  . 5-9

 اعزشار١غ١بد اٌزفى١ش ِٕٚب٘ظ  اٌجؾش ٚاالعزمصبء  . 5-51

  ل١ُ اٌّغزّغ ٚأخالل١بد إٌّٙخ .5-55

 أخالل١بد ِٕٙخ اٌزؼ١ٍُ  ، ٚاٌزشش٠ؼبد إٌّظّخ ٌٙب  ، ٚؽمٛق اٌّؼٍُ ٚٚاعجبرٗ  .  5-57

 صمبفخ اٌّغزّغ ِٚشىالرٗ  .5-53

 األثؼبد اٌّغزّؼ١خ  : اٌغ١بع١خ  ، ٚاٌضمبف١خ  ، ٚاٌزبس٠خ١خ  ، اٌّشرجطخ ثبٌّغزّغ ٚاٌزؼ١ٍُ .54

 ِذخالد  ٚٔظُ اٌغٛدح ٚاالػزّبد  .5-55



 
 

 

 ١ّخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ ٚاٌّغزّؼ١خ راد اٌؼاللخ ثبٌزخصص  . اٌزطٛساد : اٌؼ5-56ٍ

 اٌفْٕٛ ٚاٌٛعبئػ اٌضمبف١خ ٚرطج١مبرٙب )ٌخش٠ظ شؼت اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ(  . 5-52

 اٌزشث١خ اٌخبصخ ِٚغبالرٙب ٚاعزشار١غ١برٙب  . 5-52

 

انًهبساد -

 انًهٍُخ :

 ٌجت أٌ ٌكىٌ انخشٌج لبدسا ػهى أٌ: 

 اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ.  ٠خطػ ٌٍذسط فٟ ظٛء ٔٛارظ 5 -3

 ٠صُّ ٠ٚذ٠ش ث١ئبد رشث٠ٛخ ِٕبعجخ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ.  7 -3
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انًهبساد -

 انؼبيخ :

 جت أٌ ٌكىٌ انخشٌج لبدسا ػهً أٌ:  ٌ

 ٠ؼًّ ثىفبءح ظّٓ فش٠ك .  5 -4
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طشق دػى -

انطالة ) 

روي 

انمذساد 

انًحذودح 

وانًزًٍضٌ

: )ٌ 

 ِمبثالد   

 ٔذٚاد

 ٚسػ ػًّ

 ع١ّٕبساد ػ١ٍّخ

يؼبٌٍش -

انمٍبط 

انًشجؼٍخ 

 نهجشَبيج :

 انًؼشفخ و انفهى   2-1

ٌجت  أٌ  ٌكى ٌ  انخشٌج    اٌّبعغز١ش فٟ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ رخصص ) اٌزص١ُّ(ثبَزهبء داسعخ ثشَبيج 

 لبدسا  ػهى  فهى  و اعزٍؼبة كم يٍ: 

 ٠ؾذد اٌّٛظٛػبد اٌجؾض١خ اٌزٟ ٠غت اٌزطشق إ١ٌٙب فٟ ِغبي اٌزص١ُّ. 7/5/5

 ٠صف اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ فٟ ِغبي اٌزص١ُّ ٚأؼىبعٙب ػٍٟ اٌج١ئخ ٚ اٌّغزّغ . 7/5/7

زخذاِٙب فٟ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌزطج١م١خ فٟ ٠زؼشف ػٍٟ اٌطشق اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظش٠بد اٌؾذ٠ضخ الع 7/5/3 

 ِغبي اٌزص١ُّ.

 ٠جزىش افىبس عذ٠ذح ٚؽٍٛي ٌّشىالد فٟ ِغبي اٌزص١ُّ. 7/5/4

 ٠زفُٙ ِجبدئ ٚأخالل١بد اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ ِغبي اٌزص١ُّ. 7/5/5

 ٠ٍُ ثّجبدئ ٚاعبع١بد اٌغٛدح فٟ اٌّّبسعخ ا١ٌّٕٙخ فٟ ِغبي اٌزص١ُّ. 7/5/6

 ٚاخالل١بد اٌجؾش اٌؼٍّٟ .٠زفُٙ اعبع١بد  7/5/2

 انًهبساد انزهٍُخ  2-2

ٌجت أٌ ٌكى ٌ انخشٌج اٌّبعغز١ش فٟ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ رخصص ) اٌزص١ُّ( ثبَزهبء داسعخ ثشَبيج 

 لبدسا ػهى: 

 ٠ٛظف اٌّؼٍِٛبد ٌٍزؼبًِ ثىفبءح ِغ اٌّشىالد فٟ ِغبي اٌزص١ُّ . 7/7/5

 ُ .٠ؼشض أفىبسا ٚسؤٜ إثذاػ١خ فٟ ِغبي اٌزص١ّ 7/7/7

 ٠مزشػ ؽٍٛي ٌٍّشىالد فٟ ِغبي اٌزص١ُّ فٟ ظٛء ِب رؾصً ػ١ٍخ ِٓ ث١بٔبد. 7/7/3

 ٠ىزت دساعخ ػ١ٍّخ ِٕٙغ١خ ؽٛي ِشىٍخ ثؾض١خ فٟ ِغبي اٌزص١ُّ. 7/7/4

 ٠زخز اٌمشاساد ا١ٌّٕٙخ اٌالصِخ ٌؾً ِشىالد فٟ ِغبي اٌزص١ُّ  7/7/5

٠زخز اٌمشاساد  7/7/2اٌّؼٍِٛبد ٠غزخذَ اٌٛعبئػ اٌزىٌٕٛٛع١خ؛ ٌٍزٛاصً ٚاٌجؾش ػٓ  7/7/6

 ا١ٌّٕٙخ اٌالصِخ ٌؾً ِشىالد فٟ ِغبي اٌزص١ُّ 

 انًهبساد انًهٍُخ 2-3-1



 
 

 

ٌجت أٌ ٌكى ٌ انخشٌج  اٌّبعغز١ش فٟ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ رخصص ) اٌزص١ُّ(ثبَزهبء داسعخ ثشَبيج 

 لبدسا ػهى: 

 ١ُّ ٠طجك اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ األعبع١خ ٚ اٌؾذ٠ضخ فٟ ِغبي اٌزص 7/3/5/5

 ٠ىزت ِمزشػ ٌّششٚع ثؾضٟ فٟ ِغبي اٌزص١ُّ . 7/3/5/7

 ٠طٛس اٌّّبسعبد ا١ٌّٕٙخ ٌزؾم١ك اال٘ذاف فٟ ِغبي اٌزص١ُّ  7/3/5/3

 انًهبساد انؼبيخ و انًُزمهخ  7-3-2

ٌجت أٌ ٌكى ٌ انخشٌج  اٌّبعغز١ش فٟ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ رخصص ) اٌزص١ُّ(ثبَزهبء داسعخ ثشَبيج 

 لبدسا ػهى: 

 ٠مذس ِٙبسح اإلٔصبد اٌغ١ذ ٚفُٙ االخش٠ٓ. 7/3/7/5

٠طٍغ ػٍٝ اٌغذ٠ذ فٟ ِغبي رخصصٗ ثبعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب وأداح ثؾض١خ ٚأداح ٌٍٛصٛي  7/3/7/7

 ٌٍّؼٍِٛبد ٚرٕظ١ّٙب

 ٠ٍُ ثأعب١ٌت اٌزم٠ُٛ ٚاوزغبة اٌمذسح ػٍٝ اٌّمبسٔخ ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفى١ش إٌبلذ .  7/3/7/3

 ٌٛع١خ ٌٍزٛاصً ٚاٌجؾش ػٓ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِغبي اٌزص٠ُ١ّغزخذَ اٌٛعبئػ اٌزىٕٛ 7/3/7/4

 ٠ؼًّ ثىفبءح ظّٓ فش٠ك ٠ٚذ٠ش اٌٛلذ ثىفبءح. 7/3/7/5

 ٠ىزغت ِٙبسح اٌزٛاصً ِغ االخش٠ٓ ٚ رؾًّ اٌّغئ١ٌٛخ. 7/3/7/6

 ٠ذ٠ش اٌٛلذ ثىفبءح  7/3/7/2

 ٠ّبسط ِٙبساد اٌزؼٍُ اٌزارٟ. 7/3/7/2

دنٍم -

 انجشَبيج 

 غ١ش ِزٛافش ِزٛافش✓

َظبو -

انًشاجؼخ 

انذوسٌخ 

 نهجشَبيج

 غ١ش ِزٛافش ِزٛافش✓

 عٕٛٞ                 أوضش ِٓ عٕخ  ✓

يذي -

رىافك 

انهٍكم 

االكبدًًٌ 

نهجشايج 

يغ 

انًغزهذف 

يغ 

انًغزهذف 

 ِزٛافك 

 



 
 

 

 يٍ انزؼهٍى 

انًؼىلبد -

اإلداسٌخ 

 وانزُظًٍٍخ

 ال ٠ٛعذ

 ؼهٍى  :( رمىٌى طالة نمٍبط يذي اكزغبة انًغزهذف  يٍ انز9

 اِزؾبْ رؾش٠شٞ   –رطج١مٟ  –اػّبي عٕخ  أدواد انزمىٌى :-

 (72ٚاألعجٛع  72)فٟ األعجٛع  انًىاػٍذ :-

يالحظبد - 

 انًشاجغ انخبسجً

: 

)إْ            

 ٚعذد(

    ....................................................... 

 ( اإليكبَبد انزؼهًٍٍخ :11

َغجخ أػضبء -

ئخ انزذسٌظ إنً هٍ

 انطالة

 

72  :5 

يذي يالءيخ -

رخصصبد أػضبء 

هٍئخ انزذسٌظ 

ورىصٌغ األػجبء 

ػهٍهى الحزٍبجبد 

 انجشَبيج :

 ِٕبعت إٌٟ ؽذ ِب           غ١ش ِٕبعت✓

 )ٌّبرا؟( ......................................................

 ِٕبعتِٕبعت إٌٟ ؽذ ِب           غ١ش  ✓ انًكزجخ :-

 )ٌّبرا؟(  ..............................................

 ِٕبعت إٌٟ ؽذ ِب           غ١ش ِٕبعت✓ انًؼبيم  :-

 )ٌّبرا؟(..........................................................

 ِٕبعت إٌٟ ؽذ ِب           غ١ش ِٕبعت ✓ انحبعت اَنً :-



 
 

 

 ..................................)ٌّبرا؟(.............

يذي انزؼبوٌ يغ -

جهبد االػًبل فً 

رىفٍش فشص 

 انزذسٌت نهطالة :

ٚاعزعبفخ عٙبد االػّبي ِٓ خالي البِخ ؽفً ٌٍخش٠غ١ٓ ٚاعزعبفخ  –ٍِزمٝ اٌزٛظ١ف 

 ٠ٛعذ رؼبْٚ عٙبد اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٝ ٌٍزؼ١ٍُ لجً اٌغبِؼٝ  -االػّبي 

أي يزطهجبد -

 َبيج :أخشي نهجش

ثؼط ِغ١ّبد اٌّمشساد غ١ش ِٛاوجخ ٌٍزطٛس اٌؼٍّٟ ٌزخصص ٠ٚزُ ا٢ْ ػًّ ِمزشػ عذ٠ذ 

  ٌجشٔبِظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثٕظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٚفك االعشاءاد اٌّزجؼخ فٟ رٌه

 ( إداسح انجىدح وانزطىٌش:11

َظبو -

انًزبثؼخ 

نجىاَت 

 انمصىس :

 فؼبي إٌٟ ؽذ ِب         غ١ش فؼبي✓

 برا؟(..........................................)ٌّ

.................................................. 

إجشاءاد -

رطجٍك 

نىائح 

ولىاٍٍَ 

انكهٍخ 

 وانجبيؼخ :

 ِٕبعت إٌٟ ؽذ ِب     غ١ش ِٕبعت✓

 )ٌّبرا؟(.................................................................

ي يذ-

فبػهٍخ َظبو 

انًشاجؼخ 

انذاخهٍخ فً 

رطىٌش 

 انجشَبيج :

 فؼبٌخ ٠ٚشاػٟ وبفخ اٌّالؽظبد اٌّذٚٔخ

يالحظبد -

انًشاجؼٍٍ 

انخبسجٍٍ 

فًٍب ٌخص 

يخشجبد 

انجشَبيج 

ويؼبٌٍش 

 انمٍبط

.............................................................................................................................

.................................................................................................... 



 
 

 

 ( يمزشحبد رطىٌش انجشَبيج:12

هٍكم -

انجشَبيج ) 

انًمشساد / 

 انغبػبد( :

 :    اٌّبعغز١ش      عٕٗ ٚاؽذح    يذح انجشَبيج -أ 

 :  ٔظشٞ ٚرطج١مٟ  بيجهٍكم انجشَ

  24عبػخ اعّبٌٟ   56عبػخ ، ػٍّٟ  72: ٔظشٞ  ػذد انغبػبد  / ػذد انىحذاد

يمشساد -

 جذٌذح :

 ال ٠ٛعذ

انزذسٌت -

وانًهبساد 

: 

 سؽالد ١ِذا١ٔخ ٌض٠بسح اٌّؼبسض اٌّمبِخ ؽب١ٌب

 االشزشان فٟ دٚس٠بد ٚاٌّغالد اٌّزخصصخ

يمزشحبد 

لطبع 

االػًبل 

نزطىٌش 

 انجشَبيج :

.................................................. 

.................................................. 

انًغئىل -

ػٍ انزُفٍز 

: 

 أ.د سئ١ظ اٌمغُ

رىلٍذ -

 انزُفٍز :

7156/7152 َ 

 :          انزىلٍغ :            انزبسٌخ أ.َ.د/ أًِ ِزٌٟٛ اثٛ لّش  انًغئىل ػٍ انجشَبيج :        
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 (15ّٔٛرط سلُ )   

 رمش٠ش ػٓ ثشٔبِظ دساعٟ

 7112/  7112ٌٍؼبَ األوبد٠ّٟ 

 

 

 

 

 

 

1-  

7-  

3-  

 إؽصبئ١بد: -4

 1 ػذد اٌطالة اٌٍّزؾم١ٓ ثبٌجشٔبِظ :-

 %111 ِؼذي إٌغبػ فٟ اٌجشٔبِظ )%(:-

ارغبٖ االٌزؾبق ثبٌجشٔبِظ ) ِٕغٛثخ إٌٟ األػذاد اٌٍّزؾمخ -

 عٕٛاد( :3خالي آخش

 ِزضا٠ذ صبثذ✓

 ِزٕبلص 

 ( ع١ذ-( ع١ذ عذا           ػذد )1ػذد ) ٔزبئظ االِزؾبْ إٌٙبئٟ :-

 ( ساعت-( ِمجٛي             ػذد )-ػذد )

 ( إ٠مبف ل١ذ-( ثبق               ػذد )-ػذد )

 ( ٠فصً-ػذد )

 : ( % ) رٛص٠غ رمذ٠شاد إٌغبػ-

 

 

 % ع١ذ عذا111% اِز١بص                 1

 % ِمجٛي1% ع١ذ                  1

  انًؼبٌٍش األكبدًٌٍخ: -5
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 عبِؼخ / أوبد١ّ٠خ : إٌّٛف١خ

 و١ٍخ / ِؼٙذ : اٌزشث١خ إٌٛػ١خ ثأشّْٛ

 لغُ : اٌزشث١خ اٌف١ٕخ

 يؼهىيبد أعبعٍخ - أ

 يؼهىيبد يزخصصخ – ة

 

انًؼبٌٍش -

األكبدًٌٍخ 

انًشجؼٍخ 

: 

 ٠صُّ خطخ : ٌٍزذس٠ظ ، ٚث١ئبد رشث٠ٛخ رٕبعت رٕٛع اٌّزؼ١ٍّٓ .  .1

٠طجـــك غشائـــك اٌزـــذس٠ظ ، ِٛظفـــب رىٌٕٛٛع١ـــب اٌزؼٍـــ١ُ ، ِشاػ١ـــب خصـــبئص اٌّزؼٍّـــ١ٓ  .7

 ٚأّٔـــبغ رؼ١ٍُّٙ ٚرؼٍُّٙ .

 ِٕبعجخ ٌزم٠ُٛ اٌغٛأت اٌّخزٍفخ ٌؼ١ٍّز٠ٟغزخذَ أعب١ٌت ٚأدٚاد  .3

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ . 

 ٠زؼبًِ ث١ّٕٙخ ِغ رٜٚ االؽز١بعبد اٌخبصخ اٌمبث١ٍٓ ٌٍذِظ .4

 اٌزؼ١ٍّٟ . 

 ٠ّٕٝ رارٗ ١ِٕٙب ، ٠ٚجٕٝ : ػاللبد ١ِٕٙخ ِزٕٛػخ . .5

 ٠ذسن ٚؽذح اٌّؼشفخ ٚاٌؼاللبد اٌزىب١ٍِخ ث١ٓ ِغبالد اٌؼٍَٛ  .6

 انشعى وانزصىٌش ِبعغز١ش فٟ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ رخصص )  اعُ اٌجشٔبِظ: -6

) 

 اٌزشث١خ اٌف١ٕخ اٌزخصص: -2

 عٕٗ ٚاؽذح د اٌذساع١خ:ػذد اٌغٕٛا -2

 ( ػٍّٟ 56( ٔظشٞ + ) 72) ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح / ػذد اٌّمشساد: -9

٠زُ اخز١بس أعزبر اٌّبدح ِٚؼٗ األعبرزح اٌّغبػذْٚ  أعظ رشى١ً ٌغبْ اٌّّزؾ١ٕٓ: -11

 ٚاٌّذسعْٛ ثبٌمغُ

 ِزبػ                       غ١ش ِزبػ  ٔظبَ اٌّّزؾ١ٕٓ اٌخبسع١١ٓ: -11
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 ثفشٚػٙب اٌّخزٍفخ .

 بد اإلسشبد ٚاٌزٛع١ٗ اٌزشثٛٞ  ، ٚس٠بدح األػّبي ف٠ٟٛظف آ١ٌ .2

 ِّبسعبرٗ ا١ٌّٕٙخ . 

 ٠زٛاصً ثفبػ١ٍخ ِغزخذِبً لذسارٗ اٌشخص١خ ِٚٙبساد رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاالرصبالد  .2

 ٠زفُٙ اٌّغزغذاد راد اٌؼاللخ ثزخصصٗ . .9

 ٠زٛاصً ثٍغخ ػشث١خ ع١ٍّخ ٚثإؽذٜ اٌٍغبد األعٕج١خ . .11

غزّــــغ ٚثأخالل١ــــبد ِٕٙــــخ اٌزؼٍــــ١ُ ٚآداثٙــــب فــــٟ رؼبِالرــــٗ ِــــغ ٠ٍزــــضَ ثمــــ١ُ اٌّ .11

 اٌّزؼٍّــــ١ٓ ٚاٌّؼ١١ٕٓ .

 ٠ؼٟ ِمِٛبد ا٠ٌٛٙخ اٌضمبف١خ ٌألِخ  . .17

 ٠شبسن فٟ ر١ّٕخ ل١ُ : االٔزّبء اٌٛغٕٟ ، ٚاٌذ٠ّمشاغ١خ ، .13

 ٚاٌزغبِؼ ٚلجٛي ا٢خش .  

 اٌزؼ١ٍُ فٟ اعزذاِزٙب . ٠ذسن دٚسٖ فٟ ر١ّٕخ اٌّغزّغ ٚدٚس .14

 ٠شبسن فٟ ؽً اٌّشىالد : ا١ٌّٕٙخ ٚاٌّغزّؼ١خ ثبعزخذاَ  .15

 األعب١ٌت اٌؼ١ٍّخ  .

 ٠شبسن فٟ أٔشطخ خذِخ اٌّغزّغ ، ٚاٌزط٠ٛش اٌزشثٛٞ، ثّب ٠ؾمك  .16

 اٌغٛدح.

 رطج١ك اٌّؼبسف اٌّزخصصخ اٌزٟ اوزغجٙب فٟ ِّبسعزٗ ا١ٌّٕٙخ   .12

 ٌٙب  رؾذ٠ذ اٌّشىالد ا١ٌّٕٙخ ٚ الزشاػ ؽٍٛال .12

 إرمبْ اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ ٚاعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ إٌّبعجخ .19

 فٟ ِّبسعزٗ ا١ٌّٕٙخ  

 اٌزٛاصً ٚ ل١بدح فش٠ك اٌؼًّ ِٓ خالي اٌؼًّ إٌّٟٙ إٌّظِٟٛ  .71

 .ارخبر اٌمشاس فٟ ظٛء اٌّؼٍِٛبد اٌّزبؽخ  .71

 .رٛظ١ف اٌّٛاسد اٌّزبؽخ ثىفبءح  .77

 .ٍٝ اٌج١ئخ اٌٛػٟ ثذٚسٖ فٟ ر١ّٕخ اٌّغزّغ ٚ اٌؾفبظ ػ .73

 اٌزصشف ثّب ٠ؼىظ االٌزضاَ ثبٌٕضا٘خ ٚ اٌّصذال١خ  ٚ لٛاػذ   .74

 .إٌّٙخ  ٚرمجً  اٌّغبئٍخ  ٚ اٌّؾبعجخ 

 إدسان ظشٚسح ر١ّٕخ رارٗ ٚ االٔخشاغ فٟ اٌزؼٍُ اٌّغزّش . .75

-

انًؼهىيبد  

وانًفبهٍى 

 ٌجت أٌ ٌكىٌ انخشٌج لذ اكزغت انًؼبسف وانًفبهٍى انزبنٍخ  :  

 داسح اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزخط١ػ ، ٚرص١ُّ اٌج١ئبد اٌزؼ١ّ١ٍخ / اٌزؼ١ٍّخ .أعظ اإل 1-1
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 رص١ُّ اٌج١ئبد اٌزؼ١ّ١ٍخ / اٌزؼ١ٍّخ . 1-7 :

 ٔظش٠بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚخصبئص ِشاؽً ّٔٛ اٌّزؼ١ٍّٓ . 1-3

 اعزشار١غ١بد ٚغشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ . 1-4

 اٌزم٠ُٛ اٌزشثٛٞ ٚٔظش٠برٗ  .  1-5

 ١ٕٙخ ٚاٌزؼٍُ اٌزارٟ ٚٔظش٠برٗ  .  أعب١ٌت اٌز١ّٕخ اٌّ 1-6

 إٌّٙظ اٌذساعٟ : ِىٛٔبرٗ ، ٚثٕبؤٖ ، ٚرم٠ّٛٗ ، ٚرط٠ٛشٖ  .  1-2

 ٔظش٠بد اإلسشبد  : اٌزشثٛٞ  ،  ٚس٠بدح األػّبي  .  1-2

 ِمِٛبد ثٕبء اٌشخص١خ ٚرؼض٠ض ا٠ٌٛٙخ اٌضمبف١خ  . 1-9

 اعزشار١غ١بد اٌزفى١ش ِٕٚب٘ظ  اٌجؾش ٚاالعزمصبء  . 1-11

  ل١ُ اٌّغزّغ ٚأخالل١بد إٌّٙخ .1-11

 أخالل١بد ِٕٙخ اٌزؼ١ٍُ  ، ٚاٌزشش٠ؼبد إٌّظّخ ٌٙب  ، ٚؽمٛق اٌّؼٍُ ٚٚاعجبرٗ  .  1-17

 صمبفخ اٌّغزّغ ِٚشىالرٗ  .1-13

 األثؼبد اٌّغزّؼ١خ  : اٌغ١بع١خ  ، ٚاٌضمبف١خ  ، ٚاٌزبس٠خ١خ  ، اٌّشرجطخ ثبٌّغزّغ ٚاٌزؼ١ٍُ .14

 دح ٚاالػزّبد  .ِذخالد  ٚٔظُ اٌغ1-15ٛ

 اٌزطٛساد : اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ ٚاٌّغزّؼ١خ راد اٌؼاللخ ثبٌزخصص  . 1-16

 اٌفْٕٛ ٚاٌٛعبئػ اٌضمبف١خ ٚرطج١مبرٙب )ٌخش٠ظ شؼت اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ(  . 1-12

 اٌزشث١خ اٌخبصخ ِٚغبالرٙب ٚاعزشار١غ١برٙب  . 1-12

 

انًهبساد -

 انًهٍُخ :

 ى أٌ: ٌجت أٌ ٌكىٌ انخشٌج لبدسا ػه

 ٠خطػ ٌٍذسط فٟ ظٛء ٔٛارظ اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ.  1 -3

 ٠صُّ ٠ٚذ٠ش ث١ئبد رشث٠ٛخ ِٕبعجخ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ.  7 -3

 ٠ذ٠ش اٌصف ِشاػ١ب اٌفشٚق اٌفشد٠خ ث١ٓ اٌّزؼ١ٍّٓ، ِٚؾممب ٔٛارظ اٌزؼٍُ. 3-3

 ٠ٛظف رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ فٟ ػ١ٍّزٟ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ.  3-4

 بد ِزٕٛػخ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاألٔشطخ اٌصف١خ ٠غزخذَ اعزشار١غ١ 3-5

 ٚ اٌالٚصف١خ .

 ٠غزخذَ أعب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزشثٛٞ ٚأدٚارٗ.  3-6
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 ٠غزخذَ اعزشار١غ١بد ٚأٔشطخ ِٕبعجخ ٌزٚٞ االؽز١بعبد اٌخبصخ. 3-2

 ٠غزخذَ ِٙبساد اٌزؼٍُ اٌزارٟ فٟ ّٖٔٛ إٌّٟٙ غٛاي اٌؾ١بح. 3-2

 ١ٕٙخ ِغ اٌّؼ١١ٕٓ ثبٌزؼ١ٍُ ٚاٌّغزّغ.٠غزخذَ آ١ٌبد ثٕبء اٌؼاللبد اٌّ 3-9

 ٠ٛظف أعظ اإلسشبد: اٌزشثٛٞ ٚإٌفغٟ ٚس٠بدح األػّبي.11 -3

 ٠ٛظف خجشارٗ ا١ٌّذا١ٔخ فٟ رؾغ١ٓ إٌّبؿ اٌّذسعٟ.11 -3

 ٠غزخذَ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌفص١ؾخ فٟ اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ.17 -3

 األعبعٟ(. ٠ٛظف اٌفْٕٛ ٚاٌٛعبئػ فٟ ِغبي رخصصٗ )ٌخش٠ظ شؼت اٌزؼ3-13ُ١ٍ

 

 

 

انًهبساد -

 انؼبيخ :

 ٌجت أٌ ٌكىٌ انخشٌج لبدسا ػهً أٌ:  

 ٠ؼًّ ثىفبءح ظّٓ فش٠ك .  1 -4

 ٠غزخذَ لذسارٗ اٌشخص١خ ٚاٌٛعبئػ اٌزىٌٕٛٛع١خ ، ٌٍزٛاصً ٚاٌجؾش  7 -4

 ػٓ اٌّؼٍِٛبد  

 ٠زؼبًِ ثإ٠غبث١خ ِغ ظغٛغ ِٕٙخ اٌزؼ١ٍُ  . 4-3

 ٠زٛاصً ثٍغخ أعٕج١خ  . 4-4

 سن فٟ ثؾش اٌمعب٠ب اٌؼبِخ ٌٍّغزّغ  ، ِمزشؽب ؽٍٛال ٌٙب  .٠شب 4-5

 

طشق -

دػى 

انطالة ) 

روي 

انمذساد 

انًحذودح 

وانًزًٍض

: )ٌٍ 

 ِمبثالد   

 ٔذٚاد

 ٚسػ ػًّ

 ع١ّٕبساد ػ١ٍّخ

يؼبٌٍش -

انمٍبط 

انًشجؼٍخ 

 نهجشَبيج :

 انًؼشفخ و انفهى   2-1

ٌجت  أٌ  ٌكى ٌ    إٌٛػ١خ رخصص ) اٌزص١ُّ(اٌّبعغز١ش فٟ اٌزشث١خ ثبَزهبء داسعخ ثشَبيج 

 انخشٌج  لبدسا  ػهى  فهى  و اعزٍؼبة كم يٍ: 

 ٠ؾذد اٌّٛظٛػبد اٌجؾض١خ اٌزٟ ٠غت اٌزطشق إ١ٌٙب فٟ ِغبي اٌزص١ُّ. 7/1/1

 ٠صف اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ فٟ ِغبي اٌزص١ُّ ٚأؼىبعٙب ػٍٟ اٌج١ئخ ٚ اٌّغزّغ . 7/1/7

خ ٚإٌظش٠بد اٌؾذ٠ضخ العزخذاِٙب فٟ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌزطج١م١خ ٠زؼشف ػٍٟ اٌطشق اٌؼ١ٍّ 7/1/3 

 فٟ ِغبي اٌزص١ُّ.

 ٠جزىش افىبس عذ٠ذح ٚؽٍٛي ٌّشىالد فٟ ِغبي اٌزص١ُّ. 7/1/4
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 ٠زفُٙ ِجبدئ ٚأخالل١بد اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ ِغبي اٌزص١ُّ. 7/1/5

 ُ.٠ٍُ ثّجبدئ ٚاعبع١بد اٌغٛدح فٟ اٌّّبسعخ ا١ٌّٕٙخ فٟ ِغبي اٌزص١ّ 7/1/6

 ٠زفُٙ اعبع١بد ٚاخالل١بد اٌجؾش اٌؼٍّٟ . 7/1/2

 انًهبساد انزهٍُخ  2-2

ٌجت أٌ ٌكى ٌ انخشٌج اٌّبعغز١ش فٟ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ رخصص ) اٌزص١ُّ( ثبَزهبء داسعخ ثشَبيج 

 لبدسا ػهى: 

 ٠ٛظف اٌّؼٍِٛبد ٌٍزؼبًِ ثىفبءح ِغ اٌّشىالد فٟ ِغبي اٌزص١ُّ . 7/7/1

 إثذاػ١خ فٟ ِغبي اٌزص١ُّ . ٠ؼشض أفىبسا ٚسؤٜ 7/7/7

 ٠مزشػ ؽٍٛي ٌٍّشىالد فٟ ِغبي اٌزص١ُّ فٟ ظٛء ِب رؾصً ػ١ٍخ ِٓ ث١بٔبد. 7/7/3

 ٠ىزت دساعخ ػ١ٍّخ ِٕٙغ١خ ؽٛي ِشىٍخ ثؾض١خ فٟ ِغبي اٌزص١ُّ. 7/7/4

 ٠زخز اٌمشاساد ا١ٌّٕٙخ اٌالصِخ ٌؾً ِشىالد فٟ ِغبي اٌزص١ُّ  7/7/5

٠زخز  7/7/2ع١خ؛ ٌٍزٛاصً ٚاٌجؾش ػٓ اٌّؼٍِٛبد ٠غزخذَ اٌٛعبئػ اٌزىٌٕٛٛ 7/7/6

 اٌمشاساد ا١ٌّٕٙخ اٌالصِخ ٌؾً ِشىالد فٟ ِغبي اٌزص١ُّ 

 انًهبساد انًهٍُخ 2-3-1

ٌجت أٌ ٌكى ٌ انخشٌج  اٌّبعغز١ش فٟ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ رخصص ) اٌزص١ُّ(ثبَزهبء داسعخ ثشَبيج 

 لبدسا ػهى: 

 ٚ اٌؾذ٠ضخ فٟ ِغبي اٌزص١ُّ  ٠طجك اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ األعبع١خ 7/3/1/1

 ٠ىزت ِمزشػ ٌّششٚع ثؾضٟ فٟ ِغبي اٌزص١ُّ . 7/3/1/7

 ٠طٛس اٌّّبسعبد ا١ٌّٕٙخ ٌزؾم١ك اال٘ذاف فٟ ِغبي اٌزص١ُّ  7/3/1/3

 انًهبساد انؼبيخ و انًُزمهخ  7-3-2

شٌج ٌجت أٌ ٌكى ٌ انخ اٌّبعغز١ش فٟ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ رخصص ) اٌزص١ُّ(ثبَزهبء داسعخ ثشَبيج 

 لبدسا ػهى: 

 ٠مذس ِٙبسح اإلٔصبد اٌغ١ذ ٚفُٙ االخش٠ٓ. 7/3/7/1

٠طٍغ ػٍٝ اٌغذ٠ذ فٟ ِغبي رخصصٗ ثبعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب وأداح ثؾض١خ ٚأداح ٌٍٛصٛي  7/3/7/7

 ٌٍّؼٍِٛبد ٚرٕظ١ّٙب

 ٠ٍُ ثأعب١ٌت اٌزم٠ُٛ ٚاوزغبة اٌمذسح ػٍٝ اٌّمبسٔخ ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفى١ش إٌبلذ .  7/3/7/3

 ٠غزخذَ اٌٛعبئػ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌٍزٛاصً ٚاٌجؾش ػٓ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِغبي اٌزص١ُّ 7/3/7/4

 ٠ؼًّ ثىفبءح ظّٓ فش٠ك ٠ٚذ٠ش اٌٛلذ ثىفبءح. 7/3/7/5

 ٠ىزغت ِٙبسح اٌزٛاصً ِغ االخش٠ٓ ٚ رؾًّ اٌّغئ١ٌٛخ. 7/3/7/6

 ٠ذ٠ش اٌٛلذ ثىفبءح  7/3/7/2

 ٠ّبسط ِٙبساد اٌزؼٍُ اٌزارٟ. 7/3/7/2

دنٍم -

 ج انجشَبي

 غ١ش ِزٛافش ِزٛافش✓

َظبو -

انًشاجؼخ 

 غ١ش ِزٛافش ِزٛافش✓
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انذوسٌخ 

 نهجشَبيج

 عٕٛٞ                 أوضش ِٓ عٕخ  ✓

يذي -

رىافك 

انهٍكم 

االكبدًًٌ 

نهجشايج 

يغ 

انًغزهذف 

يغ 

انًغزهذف 

 يٍ انزؼهٍى 

 ِزٛافك 

 

انًؼىلبد -

اإلداسٌخ 

وانزُظًٍٍ

 ح

 ال ٠ٛعذ

 اكزغبة انًغزهذف  يٍ انزؼهٍى  :( رمىٌى طالة نمٍبط يذي 9

 اِزؾبْ رؾش٠شٞ   –رطج١مٟ  –اػّبي عٕخ  أدواد انزمىٌى :-

 (72ٚاألعجٛع  72)فٟ األعجٛع  انًىاػٍذ :-

يالحظبد - 

 انًشاجغ انخبسجً

: 

)إْ            

 ٚعذد(

    ....................................................... 

 هًٍٍخ :( اإليكبَبد انزؼ11

َغجخ أػضبء -

هٍئخ انزذسٌظ إنً 

 انطالة

 

72  :1 

يذي يالءيخ -

رخصصبد 

أػضبء هٍئخ 

انزذسٌظ ورىصٌغ 

األػجبء ػهٍهى 

الحزٍبجبد 

 ِٕبعت إٌٟ ؽذ ِب           غ١ش ِٕبعت✓

 )ٌّبرا؟( ......................................................
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 انجشَبيج :

 ٌٟ ؽذ ِب           غ١ش ِٕبعتِٕبعت إ ✓ انًكزجخ :-

 )ٌّبرا؟(  ..............................................

 ِٕبعت إٌٟ ؽذ ِب           غ١ش ِٕبعت✓ انًؼبيم  :-

 )ٌّبرا؟(..........................................................

 تِٕبعت إٌٟ ؽذ ِب           غ١ش ِٕبع ✓ انحبعت اَنً :-

 )ٌّبرا؟(...............................................

يذي انزؼبوٌ يغ -

جهبد االػًبل فً 

رىفٍش فشص 

 انزذسٌت نهطالة :

ٚاعزعبفخ عٙبد االػّبي ِٓ خالي البِخ ؽفً ٌٍخش٠غ١ٓ ٚاعزعبفخ  –ٍِزمٝ اٌزٛظ١ف 

 ٠ٛعذ رؼبْٚ عٙبد اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٝ ٌٍزؼ١ٍُ لجً اٌغبِؼٝ  -االػّبي 

أي يزطهجبد -

 أخشي نهجشَبيج :

ثؼط ِغ١ّبد اٌّمشساد غ١ش ِٛاوجخ ٌٍزطٛس اٌؼٍّٟ ٌزخصص ٠ٚزُ ا٢ْ ػًّ ِمزشػ 

  عذ٠ذ ٌجشٔبِظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثٕظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٚفك االعشاءاد اٌّزجؼخ فٟ رٌه

 ( إداسح انجىدح وانزطىٌش:11

َظبو -

انًزبثؼخ 

نجىاَت 

 انمصىس :

 ِب         غ١ش فؼبيفؼبي إٌٟ ؽذ ✓

 )ٌّبرا؟(..........................................

.................................................. 

إجشاءاد -

رطجٍك 

نىائح 

ولىاٍٍَ 

انكهٍخ 

 وانجبيؼخ :

 ِٕبعت إٌٟ ؽذ ِب     غ١ش ِٕبعت✓

 ..................)ٌّبرا؟(...............................................

يذي -

فبػهٍخ َظبو 

انًشاجؼخ 

انذاخهٍخ فً 

رطىٌش 

 انجشَبيج :

 فؼبٌخ ٠ٚشاػٟ وبفخ اٌّالؽظبد اٌّذٚٔخ

يالحظبد -

انًشاجؼٍٍ 

انخبسجٍٍ 

........................................................................................................................

......................................................................................................... 
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فًٍب ٌخض 

يخشجبد 

انجشَبيج 

ويؼبٌٍش 

 انمٍبط

 ( يمزشحبد رطىٌش انجشَبيج:12

هٍكم -

انجشَبيج ) 

انًمشساد / 

 انغبػبد( :

 عٕٗ ٚاؽذح   :    اٌّبعغز١ش       يذح انجشَبيج -أ 

 :  ٔظشٞ ٚرطج١مٟ  هٍكم انجشَبيج

  24عبػخ اعّبٌٟ   56عبػخ ، ػٍّٟ  72: ٔظشٞ  ػذد انغبػبد  / ػذد انىحذاد

يمشساد -

 جذٌذح :

 ال ٠ٛعذ

انزذسٌت -

وانًهبساد 

: 

 سؽالد ١ِذا١ٔخ ٌض٠بسح اٌّؼبسض اٌّمبِخ ؽب١ٌب

 االشزشان فٟ دٚس٠بد ٚاٌّغالد اٌّزخصصخ

يمزشحبد 

لطبع 

ػًبل اال

نزطىٌش 

 انجشَبيج :

.................................................. 

.................................................. 

انًغئىل -

ػٍ انزُفٍز 

: 

 أ.د سئ١ظ اٌمغُ

رىلٍذ -

 انزُفٍز :

7116/7112 َ 

 انزبسٌخ :     /     /انًغئىل ػٍ انجشَبيج :            انزىلٍغ :                   

 ا.و.د / يُبل عؼذ ػضة انشًًٍ
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			قسم التربية الفنية

توصيف برنامج ماجستير
تخصص

أشغال الخسب واملعادن

القائم بالتدريس
   ا.م.د. حامد عباس محمود

أ.م.د / بيسة عبد اهلل رحمة    
استاذ اأشغال الخشب املساعد بقسم التربية الفنية

كلية التربية النوعية – جامعة املنوفية
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توصيف برنامج دراسي

أ-  معلومات أساسية :
اسم البرنامج :   ماجستير التربية النوعية تخصص التربية الفنية  ( الخشب واملعادن)1.
طبيعة البرنامج :        ( احادي)    2.

القسم املسئول عن البرنامج : ( قسم التربية الفنية – كلية التربية النوعية – جامعة املنوفية )   
تاريخ إقرار البرنامج : قرار وزاري رقم ( 3227) بتاريخ  3 / 12 / 2005 م

 ب-  معلومات متخصصة :
األهداف العامة للبرنامج  : 1.
     

1/1   يتقن	الطالب	أساليب	التشكيل	املختلفة	في	مجال	أشغال	الخشب	(الحفر	والتطعيم		
         والتكسية بالقشرة وأعمال التراكيب والتعاشيق) وأساليب التشكيل في مجال
         أشغال املعادن ( القطع ،الطرق ، الترصيع) وأستخدام الوسائل التكنولوجية 

        املناسبة بما يخدم ممارسته املهنية
 1/2  ينمي ذاته علمياً ومهنياً ويؤمن بالتعليم املستمر ويتفهم املستجدات التقنية 

        واالبداعية واستخدام الوسائل التكنولوجية  املناسبة في مجال أشغال الخشب 
        واملعادن

1/3   تحديد	املشكالت	املهنية	وإيجاد	حلول	لها	في	ضوء	وعيه	باملشكالت	الجارية	
        والرؤي  الحديثة في مجال أشغال الخشب واملعادن .

.
1/4  يتقن	أساسيات	ومنهجيات	البحث	العلمي	(املنهج	الوصفي	التحليلي	-	واملنهج		

      التجربي) وإستخدام أدواته املختلفة  في مجال اشغال (الخشب واملعادن) ودمج 
      املعارف املتخصصة مستنبطا ومطورا للعالقات بينهما .

  
املخرجات التعليمية املستهدفة من البرنامج  : 2.

2/1  املعلومات واملفاهيم : 
بـانـتهاء دراسـة بـرنـامـج املـاجسـتير فـي الـتربـية الـنوعـية تـخصص الـتربـية الـفنية  (الخشـب 

واملعادن) يكون الخريج قادرا على أن:
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2/2  املهارات الذهنية : 
بـانـتهاء دراسـة  بـرنـامـج املــاجســتير فــي الــتربــية الــنوعــية تــخصص الــتربــية الــفنية أشــغال 

(الخشب واملعادن) يكون الخريج قادرا على أن:

أستنتاج املعلومات واملعارف الخاصة بنظريات وإتجاهات الفن 2/1/1
التشكيلي املعاصر وتطبيقاتها في مجال أشغال الخشب واملعادن.

      يحدد املوضوعات البحثية التي يجب التطرق إليها في مجال الخشب 2/1/2
      واملعادن

      يلم بأساسيات وأخالقيات البحث العلمي وحقوق امللكية الفكرية .2/1/3

 قادر علي فهم وإستيعاب مبادئ وأساسيات الجودة في املمارسة  2/1/4
  املهنية في مجال أشغال الخشب واملعادن 

 أستنتاج املعلومات واملعارف الخاصة بنظريات وإتجاهات الفن 2/1/5
التشكيلي املعاصر وتطبيقاتها في مجال أشغال الخشب واملعادن.

      يتعرف علي الطرق العلمية والنظريات الحديثة الستخدامها في 2/1/6
      البحوث العلمية التطبيقية في مجال أشغال الخشب واملعادن.

 يميز بني أنواع الفنون املختلفة ، ويحدد مدي مالئمتها للتطبيق في 2/1/7
مجال أشغال 

استنتاج املعلومات واملعارف الخاصة بنظريات وإتجاهات الفن التشكيلي 2/2/1
 املعاصر وتطبيقاتها في مجال أشغال (الخشب واملعادن) .

يقترح أمثلة متنوعة ومبتكرة في مجال أشغال الخشب وأشغال املعادن 2/2/2
وكيفية الجمع بني اساليب التشكيل املختلفة في الخشب واملعادن إلنتاج 

عمل فني يصلح  كمشروع صغير

      يقترح حلول للمشكالت في مجال أشغال (الخشب واملعادن في ضوء2/2/3
      ما تحصل علية من بيانات.

      اجراء دراسة علمية منهجية حول مشكلة بحثية في مجال أشغال 2/2/4
      (الخشب واملعادن) .

       يتخذ القرارات املهنية الالزمة لحل مشكالت في مجاألشغال 2/2/5
        (الخشب واملعادن) .
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2/3 املهارات :
2/3/1 مهارات مهنية وعملية :

بـانـتهاء دراسـة  بـرنـامـج املــاجســتير فــي الــتربــية الــنوعــية تــخصص الــتربــية الــفنية أشــغال 
(الخشب واملعادن) يكون الخريج قادرا على أن:

2/3/2 مهارات عامــة :
بانتهاء دراسة  برنامج املاجستير في التربية النوعية تخصص التربية الفنية  

يكون الخريج قادرا على أن:

       يستخدم الوسائط التكنولوجية؛ للتواصل والبحث عن املعلومات .2/2/6

 يحلل األعمال الفنية في مجال أشغال الخشب واملعادن وفق معاير علمية .2/2/7

  يتقن مهارة إستخدام العدد واألدوات اليدوية وامليكانيكية بما يتيح التنفيذ 2/3/1/1

  الجيد للمشغولة الخشبية واملعدنية.

       يكتب مقترح ملشروع بحثي في مجال أشغال (الخشب واملعادن) .2/3/1/2

يبتكر أعمال فنية تجمع بني مهارات التشكيل في أشغال (الخشب 2/3/1/3
واملعادن) إلنتاعمل فني يصلح للتسويق كمشروع صغير. 

تحليل وتقييم املعلومات في مجال أشغال الخشب واملعادن  بأستخدام 2/3/1/4
أالمكانات التكنولوجية والقدرة علي القياس عليها وأن يستنبط حلول 

للتصدي للمشكالت املهنية وفقاً لقضايا املجتمع .

يبتكر أعمال فنية تجمع بني مهارات التشكيل في أشغال الخشب واملعادن 2/3/1/5
إلنتاج  عمل فني يصلح للتسويق كمشروع صغير. 

يقدر مهارة اإلنصات الجيد وفهم االخرين.2/3/2/1

يــطلع عــلى الجــديــد فــي مــجال تــخصصه بــاســتخدم الــتكنولــوجــيا كــأداة بــحثية وأداة 2/3/2/2
للوصول للمعلومات وتنظيمها

يلم بأساليب التقويم واكتساب القدرة على املقارنة والتحليل والتفكير الناقد . 2/3/2/3

يســـــتخدم الـــــوســـــائـــــط الـــــتكنولـــــوجـــــية لـــــلتواصـــــل والـــــبحث عـــــن املـــــعلومـــــات فـــــي مـــــجال 2/3/2/4
تخصصه

يعمل بكفاءة ضمن فريق ويدير الوقت بكفاءة.2/3/2/5

يكتسب مهارة التواصل مع االخرين و تحمل املسئولية.2/3/2/6
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3- املعايير األكاديمية للبرنامج :
املعايير القياسية لبرنامج الدراسات العليا - اإلصدار مارس  2009

4- العالمات املرجعية :
                       ال توجد
5- هيكل ومكونات البرنامج :

أ -  مدة البرنامج :  عام دراسي 
ب- هيكل البرنامج : 

د. مقررات البرنامــج :
مـاجسـتير فـي الـتربـية الـنوعـية تـخصص الـتربـية الـفنية فـي مـجال أشـغال  ( الخشـب 

واملعادن)

يدير الوقت بكفاءة 2/3/2/7

يمارس مهارات التعلم الذاتي.2/3/2/8

اجماليعملينظريعدد الساعات

%325-3مقررات العلـوم األساسـية

%42650مقررات علوم التخصص

مــقررات مــن عــلوم أخــرى (حــاســب آلــي 
و..):

12325%

%242812100اإلجمالي 

املقرر
النهاية العظمي للدرجاتعدد الساعات

مجــموتطبيقينظري
ع

أعــــــــــمــــــــال 
ســــــــــنـــــــــــــــة 
وشفوي

تـطـبـيـق
ي

تحـــريـــر
ي

مجـــــــمو
ع

اإلحـصاء وتـطبيقات الـحاسـب 
في مجال التخصص

123204040100

123204040100مقرر عربي ( الخشب واملعادن )

80100-320-3مقرر أجنبي  ( الخشب واملعادن )

100-------3100--3حلقة البحث
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5-  محتويات املقررات  : 

املحتوي العلمي ملقررات ماجستير في التربية النوعية تخصص التربية الفنية في مجال أشغال 
 ( الخشب واملعادن)

االحصاء وتطبيقات الحاسب في مجال التخصص1)
اســــــتخالص مــــــعنى اإلحــــــصاء ووظــــــيفتها. التخــــــطيط الســــــتخدام الــــــبرنــــــامــــــج اإلحــــــصائــــــي 
SPSS. اخـتيار األسـلوب اإلحـصائـي املـناسـب لـفروض بـحثه وعـينته. اكـتساب املـعلومـات 
املــــتعلقة بــــاإلحــــصاء الــــوصــــفي. الــــتدريــــب عــــلى كــــيفية حــــل املــــسائــــل الــــخاصــــة بــــاألســــالــــيب 

اإلحصائية املختلفة 
مقرر عربي أشغال( الخشب واملعادن )2)

دراســــة لــــبعض أســــالــــيب الــــتشكيل املــــختلفة فــــي مــــجال أشــــغال الخشــــب (الــــحفر والــــتطعيم والــــتكسية بــــالقشــــرة 
وأعــمال الــتراكــيب والــتعاشــيق) وأســالــيب الــتشكيل فــي مــجال أشــغال املــعادن لــتنفيذ مــشغولــة صــغيرة للحــلي ثــالثــي 
األبــــــــعاد فــــــــي ضــــــــوء الــــــــتوظــــــــيف الجــــــــمالــــــــي للشــــــــريــــــــحة الســــــــلك ومــــــــن خــــــــالل املــــــــهارات الــــــــفنية واملــــــــعرفــــــــية وتــــــــقنيات 

( الـقطع ،الـطرق ، الـترصـيع)  ودراسـة لـبعض املـشغوالت الخشـبية واملـعدنـية خـالل  الـعصور املـختلفة 

وتحـليل االعـمال الـفنية مـن حـيث الـبعد الجـمالـي والـتقني ومـمارسـة عـمليات الـتشكيل الـفني 
بـخامـات الخشـب واملـعادن املـختلفة مـما يـؤهـل الـطالـب لـوضـع تـصور لخـطة بـحثية لـها مـردود 
مـجتمعي وبـيئي فـي مـجال أشـغال الخشـب واملـعادن  ومـعتمدة عـلي اسـاسـيات واخـالقـيات 

البحث العلمي.
مقرر اجنبي أشغال ( الخشب واملعادن)3)

دراسة املصطلحات العلمية باللغة االنجليزية  للعدد واألدوات اليدوية وامليكانيكية املستخدمة في  -
املشغولة الخشبية واملعدنية.باإلضافة إلي مصطلحات الخامات األخشاب الطبيعية واملصنعة   

وخامات املعادن املستخدمة في إنتاج مشغولة فنية مبتكرة  .
االملــــام بــــاملــــعارف واملــــعلومــــات الــــخاصــــة بــــمجال أشــــغال الخشــــب واملــــعادن والــــتفريــــق بــــني 
املــصطلحات الــتخصصية ، قــراءات فــي الــتخصص بــالــلغة االنجــليزيــة ، دراســة الــتجارب 

الفنية للفنانني العامليني املعاصرين في مجال التخصص .
حلقة البحث4)

االملــــام بــــاملــــعارف واملــــعلومــــات الــــخاصــــة بــــصياغــــة الــــبحث الــــعلمي فــــي ضــــوء االتــــجاهــــات 
الــــبحثية ملــــجال الــــتخصص وارتــــباطــــه بــــاملــــجتمع والــــقضايــــا الــــبيئية قــــائــــم عــــلي اخــــالقــــيات 

وأساسيات البحث العلمي .

6-  متطلبات االلتحاق بالبرنامج  :
من الالئحة مادة ( 8 )

7-  القواعد املنظمة الستكمال البرنامج  :
من الالئحة مادة ( 3- 7 )
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8- طرق وقواعد تقييم امللتحقني بالبرنامج  :

- طرق  تقويم البرنامج  :

املسئول عن البرنامج :            التوقيع :                   التاريخ :     /     /
ا.م.د/  حامد عباس محمود

 
أ.م.د/ بيسة رحمة

ما تقيسه من املخرجات التعليمية املستهدفةالطريقة

املهارات املعرفية و الفهم 1- أعمال سنة وشفوي
القدرات الذهنية
املهارات العامة

املهارات املهنية و العلمية2- امتحان تطبيقي 

املهارات املعرفية و الفهم 3- امتحان تحريري 
القدرات الذهنية

العينةالوسيلةالقائم بالتقويم

50 % من عدد طالب الفرقة الثانيةإستبيانات - مقابالت1- طالب الفرقة النهائية

20 % من خريجني الدبلوم إستبيانات2- الخريجون

إســـــتبيانـــــات – مـــــقابـــــالت 3- أصحاب األعمال
شخصية

مـديـري املـدارس و مـوجـهي الـتربـية و 
التعليم 

4- مــقيم خــارجــي أو مــمتحن 
خارجي

تقارير

5- طرق أخرى 
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توصيف مقرر ماجستير عربي
تخصص  أشغال" الخشب واملعادن "

القائم بالتدريس
ا..م .د/ حامد عباس محمود 

استاذ أشغال الخشب املساعد بقسم التربية الفنية
كلية التربية النوعية – جامعة املنوفية
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قسم: التربية الفنية

توصيف مقرر دراسي

1- بيانات املقرر

اسم املقرر : مقرر عربي الرمز الكودى : 
أشغال خشب ومعادن

الفرقة : ماجستير

عدد الوحدات الدراسية :  نظري                   عمليالتخصص : تربية فنية

دراسة أساليب التشكيل املختلفة في مجال أشغال الخشب (الحفر 2- هدف املقرر:
والتطعيم والتكسية بالقشرة وأعمال التراكيب والتعاشيق) وأساليب 

التشكيل في مجال أشغال املعادن لتنفيذ مشغولة صغيرة للحلي ثالثي 
األبعاد في ضوء التوظيف الجمالي للشريحة السلك ومن خالل املهارات 

الفنية واملعرفية وتقنيات ( القطع ،الطرق ، الترصيع) باإلضافة إلي دراسة 
لتاريخ أشغال الخشب واملعادن في مصر وتحليل االعمال الفنية من حيث 
البعد الجمالي والتقني وممارسة عمليات التشكيل الفني بخامات الخشب 
واملعادن مما يؤهل الطالب لوضع تصور لخطة بحثية لها مردود مجتمعي 

وبيئي في مجال أشغال الخشب واملعادن ومعتمدة علي اساسيات 
واخالقيات البحث العلمي.، وتوظيف مهاراته الفنية واملوارد املتاحة في 

اإلرتقاء بالفكر اإلبداعي وتنمية قيم اإلنتماء للوطن والتسامح ملتزماً 
بأخالقيات مهنة التعليم وآدابها  مراعياً خصائص املتعلمني وأنماط تعليمهم 
وتعلمهم  وتحقيق الترابط والتكامل بني مجالي الخشب واملعادن لتدعيم فكر 

املشروعات الصغيرة .

3- املستهدف من تدريس املقرر:
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املعلومات
واملفاهيم:

٣ / أ /١  يعرف النظريات االساسية واالتجاهات الفنية الحديثة في مجال 
           الجمع بني أشغال الخشب  واملعادن .

٣ / أ /٢  يستنتج املعلومات واملعارف الخاصة بنظريات وإتجاهات الفن 
          التشكيلي املعاصر وتطبيقاتها في مجال أشغال الخشب  

           واملعادن.
٣ /أ /٣ يتعرف علي الطرق العلمية والنظريات الحديثة الستخدامها في 

          البحوث العلمية التطبيقية في مجال أشغال الخشب واملعادن
٣ / أ/٤ يبتكر افكار جديدة وحلول ملشكالت في مجاألشغال الخشب 

           واملعادن
٣ / أ/٥ يتفهم اساسيات واخالقيات البحث العلمي .

املهارات 
الذهنية:

٣ / ب/ ١ يستنتج املعلومات واملعارف الخاصة بنظريات وإتجاهات الفن 
            التشكيلي املعاصر وتطبيقاتها في مجال أشغال الخشب  

            واملعادن.
٣ / ب /٢ يقترح أمثلة متنوعة ومبتكرة في كيفية الجمع بني اساليب 

            التشكيل املختلفة في الخشب واملعادن إلنتاج عمل فني يصلح  
             كمشروع صغير في ضوء ما تحصل علية من بيانات

٣ /ب/ ٣ يجري دراسة علمية منهجية حول مشكلة بحثية في مجال أشغال 
           الخشب واملعادن 

٣ /ب /٤ يتخذ القرارات املهنية الالزمة  لحل املشكالت املرتبطة بالتقنيات   
           واملمارسات التشكيلية املختلفة في مجال أشغال الخشب 

           واملعادن 
٣ / ب/٥ يستخدم الوسائط التكنولوجية للتواصل والبحث عن املعلومات .
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املهارات املهنية 
الخاصة باملقرر:

٣ / ج /١  يطبق مهارة إستخدام العدد واألدوات اليدوية وامليكانيكية بما 
             يتيح التنفيذ الجيد للمشغولة الخشبية واملعدنية..

.
٣ / ج /٢  يبتكر أعمال فنية تجمع بني مهارات التشكيل في أشغال 
            الخشب واملعادن إلنتاج عمل فني يصلح للتسويق كمشروع

             صغير.
٣ / ج /٣  يطور املمارسات املهنية في صياغات فنية معاصرة للعمل 

             الفني املنفذ بخامات الخشب واملعادن .
٣ / ج /٤   تنفيذ مشغولة تجمع بني تقنيات أشغال الخشب واملعادن 

              تصلح للتسويق كمشروع صغير.
٣ / ج /٥   يحلل ويقييم املعلومات في مجال أشغال الخشب واملعادن 

              بأستخدام أالمكانات التكنولوجية
٣ / ج /٦   يصمم بيئة العمل مراعيا قواعد وأسس األمن و السالمة 

املهارات د.
العامة:

٣ / د /١  يعمل بكفائة ضمن فريق العمل الفني
٣ / د /٢   يحترم الرئ و الرئ االخر

٣ / د /٣ يطلع على الجديد في مجال تخصصه باستخدم التكنولوجيا 
            كأداة بحثية وأداة للوصول للمعلومات وتنظيمها باستخدام شبكة 

           املعلومات ووسائل االتصال الحديثة .
٣ / د /٤  يلم بأساليب التقويم واكتساب القدرة على املقارنة والتحليل

            والتفكير الناقد .
٣ / د /٥ يمارس مهارات التعلم الذاتي من خالل جمع املعلومات عن 

           الخامات والتجريب باألساليب التقنية .

االسب
وع

املوضوع
عدد 

ساعات 
النظري

عدد 
ساعات 
العملي

مالحظ
ات

تعريف الطالب نبذة  عن االساليب التشكيلية 4-1
48املستحدثة في مجال أشغال الخشب واملعادن.

أستخالص املفردات التشكيلية من فنون الحضارات 5 -8
48القديمة 
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دراسة األسس البنائية للشبكيات املختلفة و املتضمنة 12-9
لوحدات القياس والتي يمكن االستعانة بها لوضع 

الحلول التصميمية  .
48

تدريب الطالب علي عمل تصميمات بإستخدام 14-13
التكرار املتماثل للمفردات التشكيلية مع التغيير في 

أوضاعها الحركية .
24

- إظھار الوظائف الجمالیة والنفعیة لألعمال الخشبیة، 16-15
24والقدرة على وصفھا وتحلیلھا .

تنفيذ تصميمات مبتكرة تحقق القيم الفنية و 17
التشكيلية من خالل االستفادة من االتجاهات الفنية 

الحديثة واساليب التشكيل املستحدثة .
12

30تقييم االعمال الفنية18

دراسة الخامات واللدائن املستخدمة كبدائل لخامات 19
12التطعيم التقليدية 

دراسة الحد الوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال 20
( CNC) 12أشغال الخشب واملعادن

 تنفيذ بعض التطبيقات تجمع بني خامة الخشب  21
12واملعادن، والدهانات املختلفة الالزمة لها .

انواع الدهانات والتشطيبات املختلفة في مجال 23-22
24أشغال الخشب واملعادن

دراسة عن سوق املنتجات الخشبية واملعدنية وخطوات 25-24
24تسويق املنتج 

30امتحان شفوي26

30مناقشة الدراسات البحثية27

30تقييم االعمال الفنية28
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5- أساليب التعليم 
والتعلم

املحاضرة املطورة •
إستراتيجية حل املشكالت. •
العصف الذهني •
إستراتيجية التعلم التعاوني •
إستراتيجية املناقشة وحلقات البحث •
إستراتيجية البيان العملي •
إستراتيجيات التعلم الذاتي•

6- أساليب التعليم 
والتعلم للطالب ذوي 

القدرات املحدودة

ال ينطبق

7- تقويم الطـــالب:

األساليب ا.
املستخدمة

امتحان شفوي.∽
تقييم العمل الفني.∽
امتحان تطبيقى.∽
امتحان تحريري.∽

امتحان شفوي (األسبوع 26).∽التوقيتب.
تقييم العمل الفني (األسبوع 14 - 28).∽
امتحان تطبيقى ونظري (نهاية العام الدراسي).∽

امتحان شفوي  اعمال سنه(درجة 20%).∽جـ- توزيع الدرجات
تحريرى (درجة %40).∽
تطبيقى(درجة%40).∽

8- قائمة الكتب الدراسية واملراجع:

مذكرات املحاضرات علي هيئة كتاب معتمد من القسم .∽مذكراتا.
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-مصطفي أحمد : ١٩٩٠ : تشكيل الخشب ، القاهرة ، دار 1.كتب ملزمةب.
         الفكر العربي ،

-يحيي وزيري : 1999 : موسوعة عناصر العمارة اإلسالمية 2.
، املجلد 1 ، القاهرة ، مكتبة مدبولي3

 - عنایات المھدي – فن الماركتري – دار الطالئع – القاھرة 3.
-١٩٩٨م 

الـــعالقـــة الـــتكامـــلية بـــني الخشـــب و املـــعادن املســـبوكـــة إلســـتحداث 1.جـ- كتب مقترحة
قيم تشكيلية فى املشغولة الخشبية ، 

جرونمار : ١٩٧٩ النجارة العامة ، اترجمة عباس عبد القادر ، 1.
مكتبة النهضة املصرية.

محمود كامل ، مصطفي درويش وأخرون ٢٠٠١ : قراءات في 2.
أشغال الخشب ، القاهرة 

محمود شحاته الخلوي :١٩٩٨: أشغال الخشب ،دار الكتب ، 3.
القاهرة.

محمود عبد العال – النجارة العربية في مصر- الشركة العربية 4.
املصرية للنشر- القاهرة – ١٩٨٨م

محمود حمدي ذكي- اعمال النجارة والدهانات – الهالل للطباعة 5.
– ١٩٩٠م .

عنايات املهدي – فن املاركتري – دار الطالئع – القاهرة -١٩٩٨م6.
-أماني فوزي عبد الحميد ٢٠١٥ : مهارات التشكيل في مجال ❖

أشغال الخشب ، جامعة الزقازيق
❖R.A.  Smith  :  Aesthetico  and  Criticism  in  Art 

Education. Chicago : Rand Mc Nally & Co., 1966.
❖Wilbur  Schramm  :  The  Effects  of  Television  on 

Children  and  Adolescents  New  York.  UNESCO, 
1964.

❖F.E. Sparshott, The Structure of Aesthetics, Toronto 
: University of Toronto Press.

Monroe  C.  Beardsley  Aesthetics  :  Problems  in  the 
Philosophy of Criticism, New York : Hercourb, Brace 
& Work of Art
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أستاذ املادة: ا.م.د / حامد عباس محمود
                  أ.م.د/ بيسة عبد اهلل رحمه

               رئیس مجلس القسم العلمي: ا.د/ میالد إبراھیم متي                

د- دوريات علمية أو 
نشرات ... الخ

األبحاث الخاصة بأساتذة املادة من خالل املجلة العلمية 1.
للكلية ( بحوث في الفن والتربية الفنية )

األبحاث الخاصة بأساتذة الجامعة من خالل املجلة العلمية 2.
للجامعة ( بحوث وفنون 
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   مصفوفة املعارف واملهارات ملقرر أشغال خشب ومعادن عربي ( مرحلة املاجستير )   
                                  

1- بيانات املقرر

الفرقة: ماجستيراسم املقرر:  أشغال الخشب واملعادن عربيالرمز الكودى: 

عدد الوحدات الدراسية :  نظرى  (١)              عملى (٢)التخصص :تربية فنية

أسبوع املوضـــــــــــوع
الدراسة

مهارات املعارف
ذهنية

مهارات 
مهنية

مهارات 
عامة

 ٣
 -
أ 

 -
١

 ٣
 -
أ 
 -
٢

 ٣
 -
أ 
-
٣

 ٣
 -
أ 
 -
٤

 ٣
 -
أ 
 -
٥

 ٣
 -
ب 
 -
١

 ٣
 -
ب 
 -
٢

 ٣
 -
ب 
 -
٣

 ٣
 -
ب 
 -
٤

 ٣
 -
ب 
 -
٥

 ٣
 -
ج 
 -
 ١

 ٣
 -
ج 
 -
٢

 ٣
 -
ج 
 -
٣

 ٣
 -
ج 
 -
٤

 ٣
 -
ج 
 -
٥

 ٣
 -
ج 
 -
٦

 ٣
 -
د 
 -
١

 ٣
 -
د 
 -
٢

 ٣
 -
د 
 -
٣

 ٣
 -
د 
 -
٤

 ٣
 -
د 
 -
٥

تعريف الطالب -
نبذة  عن 
االساليب 
التشكيلية 

املستحدثة في 
مجال أشغال 

الخشب واملعادن.

( ١ -٤) 

√√√√√

أستخالص -
املفردات 

التشكيلية من 
فنون 

الحضارات 
القديمة 

(٥ - ٨) 

√√√√√√√√√
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دراسة األسس -
البنائية 

للشبكيات 
املختلفة و 
املتضمنة 

لوحدات القياس 
والتي يمكن 

االستعانة بها 
لوضع الحلول 
التصميمية  .

( ٩-١٢)

√√√√√√√√√

تدريب الطالب -
علي عمل 

تصميمات 
بإستخدام 

التكرار املتماثل 
للمفردات 

التشكيلية مع 
التغيير في 

أوضاعها 
الحركية .

١٣-١٤)
(

√√

- إظهار الوظائف الجمالية 
والنفعية لألعمال الخشبية، 

والقدرة على وصفها 
وتحليلها .

١٥-١٦)
(

√√√√√√
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تنفيذ -
تصميمات 

مبتكرة تحقق 
القيم الفنية و 
التشكيلية من 

خالل االستفادة 
من االتجاهات 
الفنية الحديثة 

واساليب 
التشكيل 

املستحدثة .

(١٧)

√√√√√√√√√√

تقييم االعمال -
الفنية

(١٨ )
√√√√√√√√

دراسة الخامات -
واللدائن 

املستخدمة 
كبدائل لخامات 

التطعيم 
التقليدية 

( ١٩)

√√√√√√√√

دراسة الحد -
الوسائل 

التكنولوجية 
الحديثة في 

مجال أشغال 
الخشب واملعادن 

( CNC)

(20)

√√√
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أستاذ املادة : ا.م.د /حامد عباس محمود     رئيس مجلس القسم العلمي:   
                  أ.م.د/ بيسة رحمه                    ا.د ميالد ابراهيم متي   

 تنفيذ بعض -
التطبيقات 

تجمع بني خامة 
الخشب  
واملعادن، 
والدهانات 

املختلفة الالزمة 
لها .

(21)

√

    -انواع الدهانات 
والتشطيبات املختلفة
   في مجال أشغال 
الخشب واملعادن

(٢٢-٢٣
)

√√

     - دراسة عن سوق 
املنتجات الخشبية 

        واملعدنية وخطوات 
تسويق املنتج 

٢٤-٢٥)
(

√√√√√√√√

(26)امتحان شفوي

مناقشة الدراسات 
البحثية

(27)

(28)تقييم االعمال الفنية
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مصفوفة أسالیب التعلیم والتعلم ونواتج التعلیم المستھدفة لمقرر أشغال الخشب والمعادن عربي (مرحلة 
الماجستیر) 

                  أستاذ المادة :    ا.م.د/ حامد عباس محمود                                      
                                    أ.م.د / بیسة عبد هللا رحمھ 

         
               رئیس مجلس القسم العلمي: ا.د/ میالد إبراھیم متي                

نواتج التعلم المستھدفة للمقرر

أساليب التعليم والتعلم

المھارات 
العامة

المھارات 
العلمیة

المھارات الذھنیة المعرفة والفھم

 ٣
  -
د 
 
 -
٥

  ٣
-
 

د 
 -
٤

 ٣
 -
د 
 -
٣

 ٣
 -
د 
 -
 ٢

 ٣
 -
د 
 -
 ١

 ٣
 -
ج 
 -
 ٦

 ٣
 -
ج 
 -
 ٥

 ٣
 -
ج 
 -
 ٤

 ٣
 -
ج 
 -
 ٣

 ٣
 -
ج 
 -
 ٢

٣
 - 
ج
-
١

٣
 - 
ب 
-
٥

 ٣
 -
ب 
 -
٤

 ٣
 -
ب 
 -
٣

 ٣
 -
ب 
 -
٢

 ٣
 -
ب 
 -
١

٣

-
أ
-
٥

٣

-
أ
-
٤

٣

-
أ
-
٣

٣

-
أ
-
٢

٣

-
أ
-
١

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ املحاضرة املطورة

إستراتيجية حل املشكالت.

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ العصف الذهني

√ √ √ √ إستراتيجية التعلم التعاوني

√ √ √ √ إستراتيجية املناقشة وحلقات 
البحث

√ √ √ √ √ √ √ √ إستراتيجية البيان العملي
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مصفوفة أسالیب التقییم ونواتج التعلیم المستھدفة لمقرر أشغال الخشب والمعادن عربي  (مرحلة 
الماجستیر ) 

                 أستاذ المادة :    ا.م.د/ حامد عباس محمود                                    
                                  

                                   أ.م.د / بیسة  عبد هللا رحمھ                                                             

     رئیس مجلس القسم العلمي: ا.د/ میالد إبراھیم متي     

نواتج التعلم المستھدفة للمقرر

أساليب التقييم

المھارات العامة المھارات 
العلمیة

المھارات الذھنیة المعرفة والفھم

 ٣
  -
د 
 
 -
٥

  ٣
-

 د 
 -
٤

 ٣
 -
د 
 -
٣

 ٣
 -
د 
 -
 ٢

 ٣
 -
د 
 -
 ١

 ٣
 -
ج 
 -
 ٦

 ٣
 -
ج 
 -
 ٥

 ٣
 -
ج 
 -
 ٤

 ٣
 -
ج 
 -
 ٣

 ٣
 -
ج 
 -
 ٢

٣
 - 
ج 
-
١

٣
 - 
ب 
-
٥

 ٣
 -
ب 
 -
٤

 ٣
 -
ب 
 -
٣

 ٣
 -
ب 
 -
٢

 ٣
 -
ب 
 -
١

٣

-
أ
-
٥

٣

-
أ
-
٤

٣

-
أ
-
٣

٣

-
أ
-
٢

٣

-
أ
-
١

√ √ √ √ √ √ √ √ √ االمتحان التحريري

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
االمتحان التطبیقي

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
االمتحان الشفوي

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعمال السنة
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توصيف مقرر ماجستير اجنبي
تخصص  أشغال" الخشب واملعادن "

القائم بالتدريس
ا.م .د/ حامد عباس محمود 

                                        أ.م.د / بيسة رحمه   
استاذ أشغال الخشب املساعد بقسم التربية الفنية

كلية التربية النوعية – جامعة املنوفية
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قسم: التربية الفنية
توصيف مقرر دراسي

1- بيانات املقرر

اسم املقرر : مقرر اجنبي الرمز الكودى : 
أشغال خشب ومعادن

الفرقة : ماجستير

عدد الوحدات الدراسية :  نظري  (٣)             عمليالتخصص : تربية فنية

يتقن الطالب املصطلحات  باللغة االنجليزية ألساليب التشكيل والعدد -2- هدف املقرر:

واألدوات املختلفة في مجال أشغال الخشب واملعادن مع القدرة علي 

الوصول إلي املعلومات في مواقع البحث باللغة اإلنجليزية واملكتبات 
األجنبية

3- املستهدف من تدريس املقرر:

املعلومات
واملفاهيم:

٣ / أ /١  يعرف املصطلحات  باللغة االنجليزية ألساليب التشكيل املختلفة 
            في مجال أشغال الخشب (الحفر والتطعيم والتكسية بالقشرة

            وأعمال التراكيب والتعاشيق) وأساليب التشكيل في مجال أشغال
            املعادن ( القطع ،الطرق ، الترصيع)

٣ / أ /٢  ينمي ذاته لغوياً علمياً ومهنياً ويتفهم  املستجدات التقنية 
             واالبداعية في مجال أشغال الخشب املعادن 

٣ /أ /٣ ملم باملصطلحات اإلنجليزية ألساليب التشكيل اليدوي ومزود 
           بمهارات فنية وتشكيلية في مجال املعادن والخشب لتصميم 

           املشروعات والصناعات الفنية الصغيرة ايماناً منه بدوره في حل
           املشكالت االجتماعية بأستخدام األساليب العلمية

 ٣ / أ/٤ إجادة  املصطلحات اإلنجليزية ألساسيات ومنهجيات البحث 
            العلمي (املنهج الوصفي التحليلي - واملنهج التجربي)  

            وإستخدام أدواته املختلفة  في مجال اشغال الخشب واملعادن 
٣ / أ/٥ يتفهم اساسيات واخالقيات البحث العلمي العاملية.
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املهارات 
الذهنية:

٣ / ب/ ١ يستنتج املعلومات واملعارف الخاصة بنظريات وإتجاهات الفن 
            التشكيلي املعاصر وتطبيقاتها في مجال أشغال الخشب  

            واملعادن.
٣ / ب /٢ يقترح أمثلة متنوعة ومبتكرة في كيفية الجمع بني اساليب 

            التشكيل املختلفة في الخشب واملعادن إلنتاج عمل فني يصلح  
             كمشروع صغير في ضوء ما تحصل علية من بيانات

٣ /ب/ ٣ يجري دراسة علمية منهجية حول مشكلة بحثية في مجال أشغال 
           الخشب واملعادن 

٣ /ب /٤ يتخذ القرارات املهنية الالزمة  لحل املشكالت املرتبطة بالتقنيات   
           واملمارسات التشكيلية املختلفة في مجال أشغال الخشب 

           واملعادن 
٣ / ب/٥ يستخدم الوسائط التكنولوجية للتواصل والبحث عن املعلومات .

املهارات املهنية 
الخاصة باملقرر:

٣ / ج /١ وضع تصور لورقة عمل في مجال التخصص باللغة اإلنجليزية
٣ / ج /٢ تصميم أعمال فنية تجمع بني مهارات التشكيل في أشغال 
            الخشب واملعادن إلنتاج عمل فني يصلح للتسويق كمشروع

             صغير.
٣ / ج /٣  يطور املمارسات املهنية في صياغات فنية معاصرة للعمل 

             الفني املنفذ بخامات الخشب واملعادن .
٣ / ج /٤   يحلل ويقييم املعلومات في مجال أشغال الخشب واملعادن 

              بأستخدام أالمكانات التكنولوجية

املهارات د.
العامة:

٣ / د /١  يعمل بكفائة ضمن فريق العمل الفني
٣ / د /٢   يحترم الرئ و الرئ االخر

٣ / د /٣ يطلع على الجديد في مجال تخصصه باستخدم التكنولوجيا 
            كأداة بحثية وأداة للوصول للمعلومات وتنظيمها باستخدام شبكة 

           املعلومات ووسائل االتصال الحديثة .
٣ / د /٤  يلم بأساليب التقويم واكتساب القدرة على املقارنة والتحليل

            والتفكير الناقد .
٣ / د /٥ يمارس مهارات التعلم الذاتي من خالل جمع املعلومات عن 

           الخامات والتجريب باألساليب التقنية .
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االسب
وع

املوضوع
عدد 

ساعات 
النظري

عدد 
ساعات 
العملي

مالحظ
ات

تعريف الطالب نبذة  عن االساليب التشكيلية ١-٢
املستحدثة في مجال أشغال الخشب واملعادن 

ومصطلحاتها باللغة االنجليزية .
٦

تعريف الطالب باملفاهيم واملصطلحات األساسية ٣-٥
املستخدمة في مجال اشغال الخشب واملعادن باللغة 

االنجليزية 
٩

تدريب الطالب علي كتابة  عنوان البحث ومحتوي ٦-٨
ملخص ومستخلص االبحاث باللغة االنجليزية

٩

٩كتابة مقاالت خاصة بالتخصص باللغة األجنبية ٩-١١

تنفيذ مشروع بحث في أشغال الخشب واملعادن ١٢-١٤
باللغة االنجليزية 

٩

٩حلقة نقاشية وعرض لورقة عمل أحد الطالب١٥-١٧

٩تحليل أعمال أحد الفنانني املعاصرين١٨-٢٠

تلخيص املصطلحات الفنية في قاموس مصغر عن ٢١-٢٣
مجال التخصص

٩

٩حلقة نقاشية وعرض لورقة عمل أحد الطالب٢٤-٢٦

6أمتحان شفوي٢٧-٢٨

5- أساليب التعليم 
والتعلم

املحاضرة املطورة •
إستراتيجية حل املشكالت. •
العصف الذهني •
إستراتيجية التعلم التعاوني •
إستراتيجية املناقشة وحلقات البحث •
إستراتيجية البيان العملي •
إستراتيجيات التعلم الذاتي•
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6- أساليب التعليم 
والتعلم للطالب ذوي 

القدرات املحدودة

ال ينطبق

7- تقويم الطـــالب:

األساليب ا.
املستخدمة

امتحان شفوي.∽
تقييم العمل الفني.∽
امتحان تطبيقى.∽
امتحان تحريري.∽

امتحان شفوي (األسبوع ٢٧ - ٢٨).∽التوقيتب.
امتحان نظري (نهاية العام الدراسي).∽

امتحان شفوي  اعمال سنه(درجة 20%).∽جـ- توزيع الدرجات
تحريرى (درجة %80).∽

8- قائمة الكتب الدراسية واملراجع:

مذكرات املحاضرات علي هيئة كتاب معتمد من القسم .∽مذكراتا.

مصطلحات في الفن والتربية الفنية - عبد الغني الشال - 1.كتب ملزمةب.
جامعة حلوان
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أستاذ املادة: ا.م.د / حامد عباس محمود
                  أ.م.د/ بيسة عبد اهلل رحمه

الـــعالقـــة الـــتكامـــلية بـــني الخشـــب و املـــعادن املســـبوكـــة إلســـتحداث 1.جـ- كتب مقترحة
قيم تشكيلية فى املشغولة الخشبية ، 

جرونمار : ١٩٧٩ النجارة العامة ، اترجمة عباس عبد القادر ، 1.
مكتبة النهضة املصرية.

محمود كامل ، مصطفي درويش وأخرون ٢٠٠١ : قراءات في 2.
أشغال الخشب ، القاهرة 

محمود شحاته الخلوي :١٩٩٨: أشغال الخشب ،دار الكتب ، 3.
القاهرة.

محمود عبد العال – النجارة العربية في مصر- الشركة العربية 4.
املصرية للنشر- القاهرة – ١٩٨٨م

محمود حمدي ذكي- اعمال النجارة والدهانات – الهالل للطباعة 5.
– ١٩٩٠م .

عنايات املهدي – فن املاركتري – دار الطالئع – القاهرة -١٩٩٨م6.
-أماني فوزي عبد الحميد ٢٠١٥ : مهارات التشكيل في مجال ❖

أشغال الخشب ، جامعة الزقازيق
❖R.A.  Smith  :  Aesthetico  and  Criticism  in  Art 

Education. Chicago : Rand Mc Nally & Co., 1966.
❖Wilbur  Schramm  :  The  Effects  of  Television  on 

Children  and  Adolescents  New  York.  UNESCO, 
1964.

❖F.E. Sparshott, The Structure of Aesthetics, Toronto 
: University of Toronto Press.

Monroe  C.  Beardsley  Aesthetics  :  Problems  in  the 
Philosophy of Criticism, New York : Hercourb, Brace 
& Work of Art

د- دوريات علمية أو 
نشرات ... الخ

األبحاث الخاصة بأساتذة املادة من خالل املجلة العلمية 1.
للكلية ( بحوث في الفن والتربية الفنية )

األبحاث الخاصة بأساتذة الجامعة من خالل املجلة العلمية 2.
للجامعة ( بحوث وفنون 
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 مصفوفة املعارف واملهارات ملقرر  أشغال الخشب واملعادن أجنبي (مرحلة املاجستير)      

                                

1- بيانات املقرر

الرمز الكودى: 
اسم املقرر:  أشغال الخشب واملعادن 

أجنبي
الفرقة: ماجستير

عدد الوحدات الدراسية :  نظرى  (٣)              عملى ( )التخصص :تربية فنية

أسبوع املوضـــــــــــوع
الدراسة

مهارات املعارف
ذهنية

مهارات 
مهنية

مهارات 
عامة

 ٣
 -
أ 

 -
١

 ٣
 -
أ 
 -
٢

 ٣
 -
أ 
-
٣

 ٣
 -
أ 
 -
٤

 ٣
 -
أ 
 -
٥

 ٣
 -
ب 
 -
١

 ٣
 -
ب 
 -
٢

 ٣
 -
ب 
 -
٣

 ٣
 -
ب 
 -
٤

 ٣
 -
ب 
 -
٥

 ٣
 -
ج 
 -
 ١

 ٣
 -
ج 
 -
٢

 ٣
 -
ج 
 -
٣

 ٣
 -
ج 
 -
٤

 ٣
 -
د 
 -
١

 ٣
 -
د 
 -
٢

 ٣
 -
د 
 -
٣

 ٣
 -
د 
 -
٤

 ٣
 -
د 
 -
٥

تعريف الطالب نبذة  -
عن االساليب 

التشكيلية 
املستحدثة في 
مجال أشغال 

الخشب واملعادن 
ومصطلحاتها باللغة 

االنجليزية .

( ١ -٢) 

√√√√√
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تعريف الطالب -
باملفاهيم 

واملصطلحات 
األساسية 

املستخدمة في 
مجال اشغال 

الخشب واملعادن 
باللغة االنجليزية 

(٣ - ٥) 

√√√√√√√√√

تدريب الطالب -
علي كتابة  عنوان 

البحث ومحتوي 
ملخص 

ومستخلص 
االبحاث باللغة 

االنجليزية

( ٦-٨)

√√√√√√√√√

كتابة مقاالت -
خاصة 

بالتخصص باللغة 
األجنبية 

(٩-١١)

√√

تنفيذ مشروع بحث في أشغال 
الخشب واملعادن باللغة 

االنجليزية 

١٢-١٤)
(√√√√√√

حلقة نقاشية -
وعرض لورقة عمل 

أحد الطالب

-١٧١٥)
(

√√√√√√√√√

تحليل أعمال أحد -
الفنانني 

املعاصرين

١٨-٢ )
(٠√√√√√√√√

� 	29



��    

أستاذ املادة : ا.م.د /حامد عباس محمود                                    
                  أ.م.د/ بيسة عبد اهلل رحمه 

رئيس مجلس القسم العلمي:   ا.د ميالد ابراهيم متي 

تلخيص -
املصطلحات الفنية 
في قاموس مصغر 

عن مجال 
التخصص

٢١-٢٣)
(

√√√√√√√√

حلقة نقاشية وعرض -
لورقة عمل أحد 

الطالب

(٢٤-٢٦
)√√√

٢٧-٢٨)أمتحان شفوي-
)√
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مصفوفة أسالیب التعلیم والتعلم ونواتج التعلیم المستھدفة لمقرر أشغال الخشب والمعادن اجنبي (مرحلة 
الماجستیر) 

                  أستاذ المادة :    ا.م.د/ حامد عباس محمود                                                       

                                    أ.م.د / بیسة عبد هللا رحمھ 

      رئیس مجلس القسم العلمي: ا.د/ میالد إبراھیم متي                

               

نواتج التعلم المستھدفة للمقرر

أساليب التعليم والتعلم

المھارات 
العامة

المھارات 
العلمیة

المھارات الذھنیة المعرفة والفھم

  ٣
-

 د 
 -
٥

 ٣
 -
د 
 -
٤

 ٣
 -
د 
 -
 ٣

 ٣
 -
د 
 -
 ٢

 ٣
 -
د 
 -
 ١

 ٣
 -
ج 
 -
 ٤

 ٣
 -
ج 
 -
 ٣

 ٣
 -
ج 
 -
 ٢

٣
 - 
ج
-
١

٣
 - 
ب 
-
٥

 ٣
 -
ب 
 -
٤

 ٣
 -
ب 
 -
٣

 ٣
 -
ب 
 -
٢

 ٣
 -
ب 
 -
١

٣

-
أ
-
٥

٣

-
أ
-
٤

٣

-
أ
-
٣

٣

-
أ
-
٢

٣

-
أ
-
١

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ املحاضرة املطورة

إستراتيجية حل املشكالت.

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ العصف الذهني

√ √ √ إستراتيجية التعلم التعاوني

√ √ √ √ إستراتيجية املناقشة وحلقات البحث

√ √ √ √ √ √ إستراتيجية البيان العملي

� 	31



��    

مصفوفة أسالیب التقییم ونواتج التعلیم المستھدفة لمقرر أشغال الخشب والمعادن اجنبي  (مرحلة 
الماجستیر ) 

                 أستاذ المادة :    ا.م.د/ حامد عباس محمود                                    
                                  أ.م.د / بیسة عبد هللا رحمھ                                                           

       رئیس مجلس القسم العلمي: ا.د/ میالد إبراھیم متي           

نواتج التعلم المستھدفة للمقرر

أساليب التقييم

المھارات 
العامة

المھارات 
العلمیة

المھارات الذھنیة المعرفة والفھم

  ٣
-

 د 
 -
٥

 ٣
 -
د 
 -
٤

 ٣
 -
د 
 -
 ٣

 ٣
 -
د 
 -
 ٢

 ٣
 -
د 
 -
 ١

 ٣
 -
ج 
 -
 ٤

 ٣
 -
ج 
 -
 ٣

 ٣
 -
ج 
 -
 ٢

٣
 - 
ج 
-
١

٣
 - 
ب 
-
٥

 ٣
 -
ب 
 -
٤

 ٣
 -
ب 
 -
٣

 ٣
 -
ب 
 -
٢

 ٣
 -
ب 
 -
١

٣

-
أ
-
٥

٣

-
أ
-
٤

٣

-
أ
-
٣

٣

-
أ
-
٢

٣

-
أ
-
١

√ √ √ √ √ √ √ √ √ االمتحان التحريري

√ √ √ √ √ √ √ √ √
االمتحان التطبیقي

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
االمتحان الشفوي

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعمال السنة
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رقم (16) 
تقریر مقرر دراسي 

للعام األكادیمي 2016  /  2017 
قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

ماجستیر في التربیة النوعیة تخصص اسم المقرر ورمزه الكودى1.
التربیة الفنیة في مجال اشغال الخشب 

والمعادن

التربیة الفنیةالتخصص2.

ماجستیرالفرقة / المستوى3.

( 1 ) نظري + ( 2 ) عمليعدد الوحدات / الساعات المعتمدة4.

وضع النظام طبقا لألحة الجامعة النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات 5.

(   )  متوافر        (   ) غیر متوفر     نظام المراجعة الخارجیة لالمتحان6.

( ١ ) عضو ھیئة تدریس + ( ١ ) معیدعدد القائمین بالتدریس7.

اإلحصائیات:1.
2عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-
2عدد الطالب الذین أدوا االمتحان-
ناجح :  عدد  ( 2)  بنسبة  ( 100)  %        نتیجة االمتحان -

راسب:  عدد   ( 0 )     بنسبة  ( 0 )  %       
النسبة المئویة % للناجحین -

طبقا للتقدیرات الحاصلین علیھا
ممتاز :  1  بنسبة  (50 )  %        
جید جدا :1 بنسبة  (50)  %          

جید :    0  بنسبة  (0  )  %             
مقبول : 0  بنسبة  ( 0 )  %       

تدریس المقرر:2.

الموضوعات التي تم تدریسھا
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عدد ساعات الموضوع
النظري

عدد ساعات 
العملي

تعريف الطالب نبذة  عن االساليب التشكيلية 4-1
املستحدثة في مجال أشغال الخشب واملعادن.

48

أستخالص املفردات التشكيلية من فنون 8-5
48الحضارات القديمة 

دراسة األسس البنائية للشبكيات املختلفة و 12-9
املتضمنة لوحدات القياس والتي يمكن االستعانة 

بها لوضع الحلول التصميمية  .
48

تدریب الطالب علي عمل تصمیمات بإستخدام التكرار 13-14
المتماثل للمفردات التشكیلیة مع التغییر في أوضاعھا 

الحركیة .
24

- إظھار الوظائف الجمالیة والنفعیة لألعمال الخشبیة، 16-15
والقدرة على وصفھا وتحلیلھا .

24

تنفيذ تصميمات مبتكرة تحقق القيم الفنية و 17
التشكيلية من خالل االستفادة من االتجاهات 
الفنية الحديثة واساليب التشكيل املستحدثة .

12

30تقييم االعمال الفنية18

دراسة الخامات واللدائن املستخدمة كبدائل 19
12لخامات التطعيم التقليدية 

دراسة الحد الوسائل التكنولوجية الحديثة في 20
( CNC) 12مجال أشغال الخشب واملعادن

 تنفيذ بعض التطبيقات تجمع بني خامة الخشب  21
12واملعادن، والدهانات املختلفة الالزمة لها .

انواع الدهانات والتشطيبات املختلفة في مجال 23-22
24أشغال الخشب واملعادن

دراسة عن سوق املنتجات الخشبية واملعدنية 25-24
24وخطوات تسويق املنتج 

30امتحان شفوي26
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30مناقشة الدراسات البحثية27

30تقييم االعمال الفنية28

النسبة المئویة لما تم تدریسھ -
من المحتوى األساسي المقرر

100%

مدى التزام القائمین بالتدریس -
بمحتوى المقرر

85 <      

مدى تغطیة االمتحان -
لموضوعات المقرر

85 <      

(   ) محاضرات نظریة  أسالیب التعلیم والتعلم-
(   ) تدریب عملي 
(   ) دراسة حالة  

(   ) أنشطة فصلیة  
(   ) تعلیم تعاوني 

(   ) مناقشة وحوار 
(   ) بحث فردي وجماعي 

(   ) نظري طریقة تقویم الطالب-
(   ) شفوي 

(   ) أعمال فصلیة  
(   ) تحریري

اإلمكانات المتاحة التدریس :3.

   متوافرة    المراجع العلمیة -

   متوافرة   الوسائل المعینة-

   متوافرة   المستلزمات والخامات-

ال یوجد قیود إداریةقیود إداریة وتنظیمیة:4.

    (   ٩٨  ) %نتیجة تقویم الطالب لمقرر5.
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اسم منسق المادة: أ.م.د/حامد عباس محمود   
  التوقیع :                                          التاریخ:      /       /    

توفیر مكان ومساحة أكبر لتدریس مادة 1.مقترحات تحسین المقرر6.
أشغال الخشب  

توفیر بعض الماكینات الحدیثة في مجال 2.
 CNC أشغال الخشب مثل

توفیر بعض المعداد الیدویة والكھربیة 3.
لتناسب أعداد الطالب

مالحظات المراجعین 7.
الخارجیین (إن وجدت)

ال یوجد

ما تم تنفیذه من مقترحات 8.
التطویر في العام السابق

1.توفیر بعض العدد واألدوات الیدویة 
والكھربیة .

ما لم یتم تنفیذه من 9.
مقترحات (ما ھي 

واألسباب)

توفیر مكان ومساحة أكبر لتدریس مادة 
أشغال الخشب  

توفیر بعض الماكینات الحدیثة في مجال 
أشغال الخشب مثل CNC التعلیمي 

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:10.
المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر
 التدریب علي
 بعض الماكینات
 الحدیثة بما یتواكب
 مع سوق العمل

تدریب الطالب 
علي الماكینات 
الحدیثة مثل ال 

CNC والبرامج 
التي یعمل علیھا 

وتنفیذ المشغوالت 
النفعیة التي یمكن 

تسویقھا وتكون 
نواة لمشروع 

صغیر

اعضاء ھیئة التدریس عامان دراسیان
لمادة أشغال الخشب 
والھیئة المعاونة لھم
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رقم (16) 
تقریر مقرر دراسي 

للعام األكادیمي 2017  /  2018 
قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

ماجستیر في التربیة النوعیة تخصص اسم المقرر ورمزه الكودى1.
التربیة الفنیة في مجال اشغال الخشب 

والمعادن

التربیة الفنیةالتخصص2.

ماجستیرالفرقة / المستوى3.

( 1 ) نظري + ( 2 ) عمليعدد الوحدات / الساعات المعتمدة4.

وضع النظام طبقا لألحة الجامعة النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات 5.

(   )  متوافر        (   ) غیر متوفر     نظام المراجعة الخارجیة لالمتحان6.

( ١ ) عضو ھیئة تدریس + ( ١ ) معیدعدد القائمین بالتدریس7.

اإلحصائیات:1.
5عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-
5عدد الطالب الذین أدوا االمتحان-
ناجح :  عدد  ( 5)  بنسبة  ( 100)  %        نتیجة االمتحان -

راسب:  عدد   ( 0 )     بنسبة  ( 0 )  %       
النسبة المئویة % للناجحین -

طبقا للتقدیرات الحاصلین علیھا
ممتاز :  4  بنسبة  (80 )  %        
جید جدا :1 بنسبة  (20)  %          

جید :    0  بنسبة  (0  )  %             
مقبول : 0  بنسبة  ( 0 )  %       

تدریس المقرر:2.

الموضوعات التي تم تدریسھا
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عدد ساعات الموضوع
النظري

عدد ساعات 
العملي

تعريف الطالب نبذة  عن االساليب التشكيلية 4-1
املستحدثة في مجال أشغال الخشب واملعادن.

48

أستخالص املفردات التشكيلية من فنون 8-5
48الحضارات القديمة 

دراسة األسس البنائية للشبكيات املختلفة و 12-9
املتضمنة لوحدات القياس والتي يمكن االستعانة 

بها لوضع الحلول التصميمية  .
48

تدریب الطالب علي عمل تصمیمات بإستخدام التكرار 13-14
المتماثل للمفردات التشكیلیة مع التغییر في أوضاعھا 

الحركیة .
24

- إظھار الوظائف الجمالیة والنفعیة لألعمال الخشبیة، 16-15
والقدرة على وصفھا وتحلیلھا .

24

تنفيذ تصميمات مبتكرة تحقق القيم الفنية و 17
التشكيلية من خالل االستفادة من االتجاهات 
الفنية الحديثة واساليب التشكيل املستحدثة .

12

30تقييم االعمال الفنية18

دراسة الخامات واللدائن املستخدمة كبدائل 19
12لخامات التطعيم التقليدية 

دراسة الحد الوسائل التكنولوجية الحديثة في 20
( CNC) 12مجال أشغال الخشب واملعادن

 تنفيذ بعض التطبيقات تجمع بني خامة الخشب  21
12واملعادن، والدهانات املختلفة الالزمة لها .

انواع الدهانات والتشطيبات املختلفة في مجال 23-22
24أشغال الخشب واملعادن

دراسة عن سوق املنتجات الخشبية واملعدنية 25-24
24وخطوات تسويق املنتج 

30امتحان شفوي26
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30مناقشة الدراسات البحثية27

30تقييم االعمال الفنية28

النسبة المئویة لما تم تدریسھ -
من المحتوى األساسي المقرر

100%

مدى التزام القائمین بالتدریس -
بمحتوى المقرر

85 <      

مدى تغطیة االمتحان -
لموضوعات المقرر

85 <      

(   ) محاضرات نظریة  أسالیب التعلیم والتعلم-
(   ) تدریب عملي 
(   ) دراسة حالة  

(   ) أنشطة فصلیة  
(   ) تعلیم تعاوني 

(   ) مناقشة وحوار 
(   ) بحث فردي وجماعي 

(   ) نظري طریقة تقویم الطالب-
(   ) شفوي 

(   ) أعمال فصلیة  
(   ) عملي

اإلمكانات المتاحة التدریس :3.

   متوافرة    المراجع العلمیة -

   متوافرة   الوسائل المعینة-

   متوافرة   المستلزمات والخامات-

ال یوجد قیود إداریةقیود إداریة وتنظیمیة:4.

    (   ٩٨  ) %نتیجة تقویم الطالب لمقرر5.
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اسم منسق المادة: أ.م.د/حامد عباس محمود   
  التوقیع :                                          التاریخ:      /       /    

توفیر مكان ومساحة أكبر لتدریس مادة 1.مقترحات تحسین المقرر6.
أشغال الخشب  

توفیر بعض الماكینات الحدیثة في مجال 2.
 CNC أشغال الخشب مثل

توفیر بعض المعداد الیدویة والكھربیة 3.
لتناسب أعداد الطالب

مالحظات المراجعین 7.
الخارجیین (إن وجدت)

ال یوجد

ما تم تنفیذه من مقترحات 8.
التطویر في العام السابق

1.توفیر بعض العدد واألدوات الیدویة 
والكھربیة .

ما لم یتم تنفیذه من 9.
مقترحات (ما ھي 

واألسباب)

توفیر مكان ومساحة أكبر لتدریس مادة 
أشغال الخشب  

توفیر بعض الماكینات الحدیثة في مجال 
أشغال الخشب مثل CNC التعلیمي 

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:10.
المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر
 التدریب علي
 بعض الماكینات
 الحدیثة بما یتواكب
 مع سوق العمل

تدریب الطالب 
علي الماكینات 
الحدیثة مثل ال 

CNC والبرامج 
التي یعمل علیھا 

وتنفیذ المشغوالت 
النفعیة التي یمكن 

تسویقھا وتكون 
نواة لمشروع 

صغیر

اعضاء ھیئة التدریس عامان دراسیان
لمادة أشغال الخشب 
والھیئة المعاونة لھم
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 (15ّٔٛرط سلُ )

 رمش٠ش ػٓ ثشٔبِظ دساعٟ

 7112/  7112ٌٍؼبَ األوبد٠ّٟ 

 

1-  

7-  

3-  

 إؽصبئ١بد: -4

 1 ػذد اٌطالة اٌٍّزؾم١ٓ ثبٌجشٔبِظ :-

 %111 ِؼذي إٌغبػ فٟ اٌجشٔبِظ )%(:-

ارغبٖ االٌزؾبق ثبٌجشٔبِظ ) ِٕغٛثخ إٌٟ األػذاد اٌٍّزؾمخ -

 عٕٛاد( :3خالي آخش

 ِزضا٠ذ صبثذ✓

 ِزٕبلص 

 ( ع١ذ-( ع١ذ عذا           ػذد )1ػذد ) االِزؾبْ إٌٙبئٟ : ٔزبئظ-

 ( ساعت-( ِمجٛي             ػذد )-ػذد )

 ( إ٠مبف ل١ذ-( ثبق               ػذد )-ػذد )

 ( ٠فصً-ػذد )

 : ( % ) رٛص٠غ رمذ٠شاد إٌغبػ-

 

 

 % ع١ذ عذا111% اِز١بص                 1

 ٛي% ِمج1% ع١ذ                  1

  انًؼبٌٍش األكبدًٌٍخ: -5
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 عبِؼخ / أوبد١ّ٠خ : إٌّٛف١خ

 و١ٍخ / ِؼٙذ : اٌزشث١خ إٌٛػ١خ ثأشّْٛ

 لغُ : اٌزشث١خ اٌف١ٕخ

 يؼهىيبد أعبعٍخ - أ

 َحذ وانخضف  ِبعغز١ش فٟ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ رخصص )  اعُ اٌجشٔبِظ: -6

 اٌزشث١خ اٌف١ٕخ اٌزخصص: -2

 عٕٗ ٚاؽذح ػذد اٌغٕٛاد اٌذساع١خ: -2

 ( ػٍّٟ 56( ٔظشٞ + ) 72) ػبد اٌّؼزّذح / ػذد اٌّمشساد:ػذد اٌغب -9

٠زُ اخز١بس أعزبر اٌّبدح ِٚؼٗ األعبرزح اٌّغبػذْٚ  أعظ رشى١ً ٌغبْ اٌّّزؾ١ٕٓ: -11

 ٚاٌّذسعْٛ ثبٌمغُ

 ِزبػ                       غ١ش ِزبػ  ٔظبَ اٌّّزؾ١ٕٓ اٌخبسع١١ٓ: -11
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 يؼهىيبد يزخصصخ –ة 

 

انًؼبٌٍش -

كبدًٌٍخ األ

 انًشجؼٍخ :

 ٠صُّ خطخ : ٌٍزذس٠ظ ، ٚث١ئبد رشث٠ٛخ رٕبعت رٕٛع اٌّزؼ١ٍّٓ .  .1

٠طجـــك غشائـــك اٌزـــذس٠ظ ، ِٛظفـــب رىٌٕٛٛع١ـــب اٌزؼٍـــ١ُ ، ِشاػ١ـــب خصـــبئص اٌّزؼٍّـــ١ٓ  .7

 ٚأّٔـــبغ رؼ١ٍُّٙ ٚرؼٍُّٙ .

 ٌؼ١ٍّز٠ٟغزخذَ أعب١ٌت ٚأدٚاد ِٕبعجخ ٌزم٠ُٛ اٌغٛأت اٌّخزٍفخ  .3

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ . 

 ٠زؼبًِ ث١ّٕٙخ ِغ رٜٚ االؽز١بعبد اٌخبصخ اٌمبث١ٍٓ ٌٍذِظ .4

 اٌزؼ١ٍّٟ . 

 ٠ّٕٝ رارٗ ١ِٕٙب ، ٠ٚجٕٝ : ػاللبد ١ِٕٙخ ِزٕٛػخ . .5

 ٠ذسن ٚؽذح اٌّؼشفخ ٚاٌؼاللبد اٌزىب١ٍِخ ث١ٓ ِغبالد اٌؼٍَٛ  .6

 ثفشٚػٙب اٌّخزٍفخ .

 ٚس٠بدح األػّبي ف٠ٟٛظف آ١ٌبد اإلسشبد ٚاٌزٛع١ٗ اٌزشثٛٞ  ،  .2

 ِّبسعبرٗ ا١ٌّٕٙخ . 

 ٠زٛاصً ثفبػ١ٍخ ِغزخذِبً لذسارٗ اٌشخص١خ ِٚٙبساد رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاالرصبالد  .2

 ٠زفُٙ اٌّغزغذاد راد اٌؼاللخ ثزخصصٗ . .9

 ٠زٛاصً ثٍغخ ػشث١خ ع١ٍّخ ٚثإؽذٜ اٌٍغبد األعٕج١خ . .11

خ اٌزؼٍــــ١ُ ٚآداثٙــــب فــــٟ رؼبِالرــــٗ ِــــغ ٠ٍزــــضَ ثمــــ١ُ اٌّغزّــــغ ٚثأخالل١ــــبد ِٕٙــــ .11

 اٌّزؼٍّــــ١ٓ ٚاٌّؼ١١ٕٓ .

 ٠ؼٟ ِمِٛبد ا٠ٌٛٙخ اٌضمبف١خ ٌألِخ  . .17

 ٠شبسن فٟ ر١ّٕخ ل١ُ : االٔزّبء اٌٛغٕٟ ، ٚاٌذ٠ّمشاغ١خ ، .13

 ٚاٌزغبِؼ ٚلجٛي ا٢خش .  

 ٠ذسن دٚسٖ فٟ ر١ّٕخ اٌّغزّغ ٚدٚس اٌزؼ١ٍُ فٟ اعزذاِزٙب . .14

 ٟ ؽً اٌّشىالد : ا١ٌّٕٙخ ٚاٌّغزّؼ١خ ثبعزخذاَ ٠شبسن ف .15
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 األعب١ٌت اٌؼ١ٍّخ  .

 ٠شبسن فٟ أٔشطخ خذِخ اٌّغزّغ ، ٚاٌزط٠ٛش اٌزشثٛٞ، ثّب ٠ؾمك  .16

 اٌغٛدح.

 رطج١ك اٌّؼبسف اٌّزخصصخ اٌزٟ اوزغجٙب فٟ ِّبسعزٗ ا١ٌّٕٙخ   .12

 رؾذ٠ذ اٌّشىالد ا١ٌّٕٙخ ٚ الزشاػ ؽٍٛال ٌٙب  .12

 عزخذاَ اٌٛعبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ إٌّبعجخإرمبْ اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ ٚا .19

 فٟ ِّبسعزٗ ا١ٌّٕٙخ  

 اٌزٛاصً ٚ ل١بدح فش٠ك اٌؼًّ ِٓ خالي اٌؼًّ إٌّٟٙ إٌّظِٟٛ  .71

 .ارخبر اٌمشاس فٟ ظٛء اٌّؼٍِٛبد اٌّزبؽخ  .71

 .رٛظ١ف اٌّٛاسد اٌّزبؽخ ثىفبءح  .77

 .اٌٛػٟ ثذٚسٖ فٟ ر١ّٕخ اٌّغزّغ ٚ اٌؾفبظ ػٍٝ اٌج١ئخ  .73

 ٌزضاَ ثبٌٕضا٘خ ٚ اٌّصذال١خ  ٚ لٛاػذ  اٌزصشف ثّب ٠ؼىظ اال .74

 .إٌّٙخ  ٚرمجً  اٌّغبئٍخ  ٚ اٌّؾبعجخ 

 إدسان ظشٚسح ر١ّٕخ رارٗ ٚ االٔخشاغ فٟ اٌزؼٍُ اٌّغزّش . .75

-

انًؼهىيبد  

وانًفبهٍى 

: 

 ٌجت أٌ ٌكىٌ انخشٌج لذ اكزغت انًؼبسف وانًفبهٍى انزبنٍخ  :  

 اٌج١ئبد اٌزؼ١ّ١ٍخ / اٌزؼ١ٍّخ . أعظ اإلداسح اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزخط١ػ ، ٚرص١ُّ 1-1

 رص١ُّ اٌج١ئبد اٌزؼ١ّ١ٍخ / اٌزؼ١ٍّخ . 1-7

 ٔظش٠بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚخصبئص ِشاؽً ّٔٛ اٌّزؼ١ٍّٓ . 1-3

 اعزشار١غ١بد ٚغشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ . 1-4

 اٌزم٠ُٛ اٌزشثٛٞ ٚٔظش٠برٗ  .  1-5

   أعب١ٌت اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٚاٌزؼٍُ اٌزارٟ ٚٔظش٠برٗ  . 1-6

 إٌّٙظ اٌذساعٟ : ِىٛٔبرٗ ، ٚثٕبؤٖ ، ٚرم٠ّٛٗ ، ٚرط٠ٛشٖ  .  1-2

 ٔظش٠بد اإلسشبد  : اٌزشثٛٞ  ،  ٚس٠بدح األػّبي  .  1-2

 ِمِٛبد ثٕبء اٌشخص١خ ٚرؼض٠ض ا٠ٌٛٙخ اٌضمبف١خ  . 1-9

 اعزشار١غ١بد اٌزفى١ش ِٕٚب٘ظ  اٌجؾش ٚاالعزمصبء  . 1-11
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  ل١ُ اٌّغزّغ ٚأخالل١بد إٌّٙخ .1-11

 أخالل١بد ِٕٙخ اٌزؼ١ٍُ  ، ٚاٌزشش٠ؼبد إٌّظّخ ٌٙب  ، ٚؽمٛق اٌّؼٍُ ٚٚاعجبرٗ  .  1-17

 صمبفخ اٌّغزّغ ِٚشىالرٗ  .1-13

 األثؼبد اٌّغزّؼ١خ  : اٌغ١بع١خ  ، ٚاٌضمبف١خ  ، ٚاٌزبس٠خ١خ  ، اٌّشرجطخ ثبٌّغزّغ ٚاٌزؼ١ٍُ .14

 ِذخالد  ٚٔظُ اٌغٛدح ٚاالػزّبد  .1-15

 اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ ٚاٌّغزّؼ١خ راد اٌؼاللخ ثبٌزخصص  . اٌزطٛساد : 1-16

 اٌفْٕٛ ٚاٌٛعبئػ اٌضمبف١خ ٚرطج١مبرٙب )ٌخش٠ظ شؼت اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ(  . 1-12

 اٌزشث١خ اٌخبصخ ِٚغبالرٙب ٚاعزشار١غ١برٙب  . 1-12

 

انًهبساد -

 انًهٍُخ :

 ٌجت أٌ ٌكىٌ انخشٌج لبدسا ػهى أٌ: 

 ٛارظ اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ. ٠خطػ ٌٍذسط فٟ ظٛء ٔ 1 -3

 ٠صُّ ٠ٚذ٠ش ث١ئبد رشث٠ٛخ ِٕبعجخ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ.  7 -3

 ٠ذ٠ش اٌصف ِشاػ١ب اٌفشٚق اٌفشد٠خ ث١ٓ اٌّزؼ١ٍّٓ، ِٚؾممب ٔٛارظ اٌزؼٍُ. 3-3

 ٠ٛظف رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ فٟ ػ١ٍّزٟ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ.  3-4

 شطخ اٌصف١خ ٠غزخذَ اعزشار١غ١بد ِزٕٛػخ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاألٔ 3-5

 ٚ اٌالٚصف١خ .

 ٠غزخذَ أعب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزشثٛٞ ٚأدٚارٗ.  3-6

 ٠غزخذَ اعزشار١غ١بد ٚأٔشطخ ِٕبعجخ ٌزٚٞ االؽز١بعبد اٌخبصخ. 3-2

 ٠غزخذَ ِٙبساد اٌزؼٍُ اٌزارٟ فٟ ّٖٔٛ إٌّٟٙ غٛاي اٌؾ١بح. 3-2

 زّغ.٠غزخذَ آ١ٌبد ثٕبء اٌؼاللبد ا١ٌّٕٙخ ِغ اٌّؼ١١ٕٓ ثبٌزؼ١ٍُ ٚاٌّغ 3-9

 ٠ٛظف أعظ اإلسشبد: اٌزشثٛٞ ٚإٌفغٟ ٚس٠بدح األػّبي.11 -3

 ٠ٛظف خجشارٗ ا١ٌّذا١ٔخ فٟ رؾغ١ٓ إٌّبؿ اٌّذسعٟ.11 -3

 ٠غزخذَ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌفص١ؾخ فٟ اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ.17 -3
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 ٠ٛظف اٌفْٕٛ ٚاٌٛعبئػ فٟ ِغبي رخصصٗ )ٌخش٠ظ شؼت اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ(.3-13

 

 

 

انًهبساد -

 : انؼبيخ

 ٌجت أٌ ٌكىٌ انخشٌج لبدسا ػهً أٌ:  

 ٠ؼًّ ثىفبءح ظّٓ فش٠ك .  1 -4

 ٠غزخذَ لذسارٗ اٌشخص١خ ٚاٌٛعبئػ اٌزىٌٕٛٛع١خ ، ٌٍزٛاصً ٚاٌجؾش  7 -4

 ػٓ اٌّؼٍِٛبد  

 ٠زؼبًِ ثإ٠غبث١خ ِغ ظغٛغ ِٕٙخ اٌزؼ١ٍُ  . 4-3

 ٠زٛاصً ثٍغخ أعٕج١خ  . 4-4

 غ  ، ِمزشؽب ؽٍٛال ٌٙب  .٠شبسن فٟ ثؾش اٌمعب٠ب اٌؼبِخ ٌٍّغزّ 4-5

 

طشق دػى -

انطالة ) 

روي 

انمذساد 

انًحذودح 

وانًزًٍضٌ

: )ٌ 

 ِمبثالد   

 ٔذٚاد

 ٚسػ ػًّ

 ع١ّٕبساد ػ١ٍّخ

يؼبٌٍش -

انمٍبط 

انًشجؼٍخ 

 نهجشَبيج :

 انًؼشفخ و انفهى   2-1

ٌجت  أٌ  ٌكى ٌ  انخشٌج    اٌّبعغز١ش فٟ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ رخصص ) اٌزص١ُّ(ثبَزهبء داسعخ ثشَبيج 

 لبدسا  ػهى  فهى  و اعزٍؼبة كم يٍ: 

 ٠ؾذد اٌّٛظٛػبد اٌجؾض١خ اٌزٟ ٠غت اٌزطشق إ١ٌٙب فٟ ِغبي اٌزص١ُّ. 7/1/1

 ٠صف اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ فٟ ِغبي اٌزص١ُّ ٚأؼىبعٙب ػٍٟ اٌج١ئخ ٚ اٌّغزّغ . 7/1/7

زخذاِٙب فٟ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌزطج١م١خ فٟ ٠زؼشف ػٍٟ اٌطشق اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظش٠بد اٌؾذ٠ضخ الع 7/1/3 

 ِغبي اٌزص١ُّ.

 ٠جزىش افىبس عذ٠ذح ٚؽٍٛي ٌّشىالد فٟ ِغبي اٌزص١ُّ. 7/1/4

 ٠زفُٙ ِجبدئ ٚأخالل١بد اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ ِغبي اٌزص١ُّ. 7/1/5

 ٠ٍُ ثّجبدئ ٚاعبع١بد اٌغٛدح فٟ اٌّّبسعخ ا١ٌّٕٙخ فٟ ِغبي اٌزص١ُّ. 7/1/6

 ٚاخالل١بد اٌجؾش اٌؼٍّٟ .٠زفُٙ اعبع١بد  7/1/2

 انًهبساد انزهٍُخ  2-2

ٌجت أٌ ٌكى ٌ انخشٌج اٌّبعغز١ش فٟ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ رخصص ) اٌزص١ُّ( ثبَزهبء داسعخ ثشَبيج 
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 لبدسا ػهى: 

 ٠ٛظف اٌّؼٍِٛبد ٌٍزؼبًِ ثىفبءح ِغ اٌّشىالد فٟ ِغبي اٌزص١ُّ . 7/7/1

 ُ .٠ؼشض أفىبسا ٚسؤٜ إثذاػ١خ فٟ ِغبي اٌزص١ّ 7/7/7

 ٠مزشػ ؽٍٛي ٌٍّشىالد فٟ ِغبي اٌزص١ُّ فٟ ظٛء ِب رؾصً ػ١ٍخ ِٓ ث١بٔبد. 7/7/3

 ٠ىزت دساعخ ػ١ٍّخ ِٕٙغ١خ ؽٛي ِشىٍخ ثؾض١خ فٟ ِغبي اٌزص١ُّ. 7/7/4

 ٠زخز اٌمشاساد ا١ٌّٕٙخ اٌالصِخ ٌؾً ِشىالد فٟ ِغبي اٌزص١ُّ  7/7/5

٠زخز اٌمشاساد  7/7/2اٌّؼٍِٛبد ٠غزخذَ اٌٛعبئػ اٌزىٌٕٛٛع١خ؛ ٌٍزٛاصً ٚاٌجؾش ػٓ  7/7/6

 ا١ٌّٕٙخ اٌالصِخ ٌؾً ِشىالد فٟ ِغبي اٌزص١ُّ 

 انًهبساد انًهٍُخ 2-3-1

ٌجت أٌ ٌكى ٌ انخشٌج  اٌّبعغز١ش فٟ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ رخصص ) اٌزص١ُّ(ثبَزهبء داسعخ ثشَبيج 

 لبدسا ػهى: 

 ١ُّ ٠طجك اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ األعبع١خ ٚ اٌؾذ٠ضخ فٟ ِغبي اٌزص 7/3/1/1

 ٠ىزت ِمزشػ ٌّششٚع ثؾضٟ فٟ ِغبي اٌزص١ُّ . 7/3/1/7

 ٠طٛس اٌّّبسعبد ا١ٌّٕٙخ ٌزؾم١ك اال٘ذاف فٟ ِغبي اٌزص١ُّ  7/3/1/3

 انًهبساد انؼبيخ و انًُزمهخ  7-3-2

ٌجت أٌ ٌكى ٌ انخشٌج  اٌّبعغز١ش فٟ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ رخصص ) اٌزص١ُّ(ثبَزهبء داسعخ ثشَبيج 

 لبدسا ػهى: 

 ٠مذس ِٙبسح اإلٔصبد اٌغ١ذ ٚفُٙ االخش٠ٓ. 7/3/7/1

٠طٍغ ػٍٝ اٌغذ٠ذ فٟ ِغبي رخصصٗ ثبعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب وأداح ثؾض١خ ٚأداح ٌٍٛصٛي  7/3/7/7

 ٌٍّؼٍِٛبد ٚرٕظ١ّٙب

 ٠ٍُ ثأعب١ٌت اٌزم٠ُٛ ٚاوزغبة اٌمذسح ػٍٝ اٌّمبسٔخ ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفى١ش إٌبلذ .  7/3/7/3

 ٌٛع١خ ٌٍزٛاصً ٚاٌجؾش ػٓ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِغبي اٌزص٠ُ١ّغزخذَ اٌٛعبئػ اٌزىٕٛ 7/3/7/4

 ٠ؼًّ ثىفبءح ظّٓ فش٠ك ٠ٚذ٠ش اٌٛلذ ثىفبءح. 7/3/7/5

 ٠ىزغت ِٙبسح اٌزٛاصً ِغ االخش٠ٓ ٚ رؾًّ اٌّغئ١ٌٛخ. 7/3/7/6

 ٠ذ٠ش اٌٛلذ ثىفبءح  7/3/7/2

 ٠ّبسط ِٙبساد اٌزؼٍُ اٌزارٟ. 7/3/7/2

دنٍم -

 انجشَبيج 

 غ١ش ِزٛافش ِزٛافش✓

َظبو -

انًشاجؼخ 

انذوسٌخ 

 غ١ش ِزٛافش ِزٛافش✓

 عٕٛٞ                 أوضش ِٓ عٕخ  ✓
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 نهجشَبيج

يذي -

رىافك 

انهٍكم 

االكبدًًٌ 

نهجشايج 

يغ 

انًغزهذف 

يغ 

انًغزهذف 

 يٍ انزؼهٍى 

 ِزٛافك 

 

انًؼىلبد -

اإلداسٌخ 

 وانزُظًٍٍخ

 ال ٠ٛعذ

 ؼهٍى  :( رمىٌى طالة نمٍبط يذي اكزغبة انًغزهذف  يٍ انز9

 اِزؾبْ رؾش٠شٞ   –رطج١مٟ  –اػّبي عٕخ  أدواد انزمىٌى :-

 (72ٚاألعجٛع  72)فٟ األعجٛع  انًىاػٍذ :-

يالحظبد - 

 انًشاجغ انخبسجً

: 

)إْ            

 ٚعذد(

    ....................................................... 

 ( اإليكبَبد انزؼهًٍٍخ :11

َغجخ أػضبء -

ئخ انزذسٌظ إنً هٍ

 انطالة

 

72  :1 

يذي يالءيخ -

رخصصبد أػضبء 

هٍئخ انزذسٌظ 

ورىصٌغ األػجبء 

 ِٕبعت إٌٟ ؽذ ِب           غ١ش ِٕبعت✓

 )ٌّبرا؟( ......................................................
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ػهٍهى الحزٍبجبد 

 انجشَبيج :

 ِٕبعتِٕبعت إٌٟ ؽذ ِب           غ١ش  ✓ انًكزجخ :-

 )ٌّبرا؟(  ..............................................

 ِٕبعت إٌٟ ؽذ ِب           غ١ش ِٕبعت✓ انًؼبيم  :-

 )ٌّبرا؟(..........................................................

 ِٕبعت إٌٟ ؽذ ِب           غ١ش ِٕبعت ✓ انحبعت اَنً :-

 ..................................)ٌّبرا؟(.............

يذي انزؼبوٌ يغ -

جهبد االػًبل فً 

رىفٍش فشص 

 انزذسٌت نهطالة :

ٚاعزعبفخ عٙبد االػّبي ِٓ خالي البِخ ؽفً ٌٍخش٠غ١ٓ ٚاعزعبفخ  –ٍِزمٝ اٌزٛظ١ف 

 ٠ٛعذ رؼبْٚ عٙبد اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٝ ٌٍزؼ١ٍُ لجً اٌغبِؼٝ  -االػّبي 

أي يزطهجبد -

 َبيج :أخشي نهجش

ثؼط ِغ١ّبد اٌّمشساد غ١ش ِٛاوجخ ٌٍزطٛس اٌؼٍّٟ ٌزخصص ٠ٚزُ ا٢ْ ػًّ ِمزشػ عذ٠ذ 

  ٌجشٔبِظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثٕظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٚفك االعشاءاد اٌّزجؼخ فٟ رٌه

 ( إداسح انجىدح وانزطىٌش:11

َظبو -

انًزبثؼخ 

نجىاَت 

 انمصىس :

 فؼبي إٌٟ ؽذ ِب         غ١ش فؼبي✓

 برا؟(..........................................)ٌّ

.................................................. 

إجشاءاد -

رطجٍك 

نىائح 

ولىاٍٍَ 

انكهٍخ 

 وانجبيؼخ :

 ِٕبعت إٌٟ ؽذ ِب     غ١ش ِٕبعت✓

 )ٌّبرا؟(.................................................................

ي يذ-

فبػهٍخ َظبو 

انًشاجؼخ 

انذاخهٍخ فً 

 فؼبٌخ ٠ٚشاػٟ وبفخ اٌّالؽظبد اٌّذٚٔخ
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رطىٌش 

 انجشَبيج :

يالحظبد -

انًشاجؼٍٍ 

انخبسجٍٍ 

فًٍب ٌخص 

يخشجبد 

انجشَبيج 

ويؼبٌٍش 

 انمٍبط

.............................................................................................................................

.................................................................................................... 

 ( يمزشحبد رطىٌش انجشَبيج:12

هٍكم -

انجشَبيج ) 

انًمشساد / 

 انغبػبد( :

 :    اٌّبعغز١ش      عٕٗ ٚاؽذح    يذح انجشَبيج -أ 

 :  ٔظشٞ ٚرطج١مٟ  بيجهٍكم انجشَ

  24عبػخ اعّبٌٟ   56عبػخ ، ػٍّٟ  72: ٔظشٞ  ػذد انغبػبد  / ػذد انىحذاد

يمشساد -

 جذٌذح :

 ال ٠ٛعذ

انزذسٌت -

وانًهبساد 

: 

 سؽالد ١ِذا١ٔخ ٌض٠بسح اٌّؼبسض اٌّمبِخ ؽب١ٌب

 االشزشان فٟ دٚس٠بد ٚاٌّغالد اٌّزخصصخ

يمزشحبد 

لطبع 

االػًبل 

نزطىٌش 

 انجشَبيج :

.................................................. 

.................................................. 

انًغئىل -

ػٍ انزُفٍز 

: 

 أ.د سئ١ظ اٌمغُ

رىلٍذ -

 انزُفٍز :

7116/7112 َ 

 انًغئىل ػٍ انجشَبيج :            انزىلٍغ :                   انزبسٌخ :     /     /

 .د. ػجٍش ػجذ هللا شؼجبٌا
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