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 عبيؼخ: انًُٕفٛخ

  كهٛخ : االلزصبد انًُضنٙ 

 لغى : انزغزٚخ ٔػهٕو األغؼًخ 

 توصيف مقرر دراسي

1212-1229 

 ثٛبَبد انًمشس -2

 اعى انًمشس: رضمٛف غزائٙ  N 415        انشيض انكٕد٘ :

         

 فصم دساعٗ أل انشاثؼخ انفشلخ :

 

انزخصص : انزغزٚخ ٔػهٕو 

 األغؼًخ

 ػذد انٕحذاد انذساعٛخ :

 َظشٖ                               ػًهٙ                                        

 

 ْذف انًمشس                  -1

أْذاف انًمشس  

 انؼبيخ

 General Aims   

  اٌ ثُٓبٚخ انًمشس ٚكٌٕ انطبنت لبدسا ػهٗ

 

ٔيؼٕلبد  ٚغزخذو انزفكٛش انؼهًٗ انًزطٕس نًٕاعٓخ يشكالد  2-1 (2

انًشرجطخ ثبنفشد ٔاالعشح ٔانًغزًغ ػهٗ انًغزٕٖ انًحهٙ انزضمٛف انغزائٗ ا

  ٔااللهًٛٗ 

 

نهًغزًغ ٔانًغزٓهكٍٛ فٗ يغبالد انزضمٛف انغزائٗ  ٚمذو خذيبد   2-3 (1

 ٔػهٕو االغؼًخانزغزٚخ 

 

 فٗ يغبل انزضمٛف انغزائٗ   ٚزصم ثفؼبنٛخ يغ االخشٍٚ  2-4 (3

 

فٗ  ٚطجك َظشٚبد حهٕل انًشكالد ٔانزفكٛش انُمذٖ ٔاالعزفبدح يُٓب 2-22 (4

 انزضمٛف انغزائٗ

 

يٍ خالل ٚضٔد االفشاد ٔانغًبػبد ثبنزضمٛف ٔاالعزشبساد انزغزٔٚخ 2-24 (5

 اػذاد ثشايظ ٔٔعبئم رضمٛف غزائٗ 

 

ٚؼًم يغ انفئبد انًخزهفخ ٔفٗ انًؤعغبد انًؼُٛخ ثبنزغزٚخ يحهٛب  2-26 (6

 فٗ يغبل انزضمٛف انغزائٗ ٔالهًٛٛب
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 ثُٓبٚخ انًمشس  ٚكٌٕ انطبنت لبدسا ػهٗ اٌ : انًغزٓذف يٍ رذسٚظ انًمشس: -3

 

 

انًؼهٕيبد  - أ

 ٔانًفبْٛى:

ٔثؼط انصؼٕثبد   ٚزكشانًصطهحبد انؼهًٛخ انخبصخ ثبنزضمٛف انغزائٙ (2

 ٔاعبنٛت انزذسٚت انخبصخ ثّ .انزٙ رؼزشظّ

 .انفئبد انًخزهفخ الئى ػًم انجشايظ انغزائٛخ ثًب ٚ . ٚهخص خطٕاد (1

 

 ٔغشق رمًٛٛٓب  .انزضمٛف انغزائٙ انًخزهفخ ٔثشايظ ٚؼذد غشق ٔٔعبئم  (3

 

ٚحذد حمٕق ٔيغئٕنٛبد االخشٍٚ  انزٗ رغبْى فٗ دػى انؼاللبد   1-2.2 (4

نزضمٛف ثشايظ ااػذاد ٔعبئم ٔغشق ٔ خالل  ثٍٛ االفشاداالٚغبثٛخ 

 ٔرؼذٚم انغهٕن انغزائٗ انغزائٗ

ٕٚظح انغهٕكٛبد انزٗ رغبْى فٗ دػى انؼاللبد االٚغبثٛخ ثٍٛ  2-1 1 (5

ٔرؼذٚم   انزضمٛف انغزائٗثشايظ  اػذاد ٔعبئم ٔغشق ٔ خالل االفشاد

 انغهٕن انغزائٗ 

) اعزًبػٛخ االلزصبدٚخ  . ٚزفٓى ربصٛش انؼٕايم انًخزهفخ1-21-2 (6

ػُذ اػذاد ٔعبئم ٔثشايظ انزضمٛف   انخ( ػهٗ اخزٛبس انغزاء222انضمبفٛخ

 ٔرؼذٚم انغهٕن انغزائٗانغزائٗ 

ٚصف ربصٛش انؼٕايم انًخزهفخ ) اعزًبػٛخ االلزصبدٚخ  1-21-1 (7

ػُذ اػذاد ثشايظ ٔٔعبئم انزضمٛف انخ( ػهٗ اعزٓالن انغزاء222انضمبفٛخ

 غهٕن انغزائٕٗرؼذٚم انانغزائى

انفئبد انًخزهفخ فٙ انصحخ . ٚخزبس غشق انزٕاصم انفؼبل يغ -1-23 (8

  زائٗانزضمٛف انغ ٔثشايظ  انًُبعجخ نٕعبئم ٔغشقٔانًشض 

 

 انًٓبساد انزُْٛخ : - ة

 

  

غشق ٔٔعبئم انزضمٛف انزغزٔ٘ ٔاخزٛبس يب ٚزُبعت يغ انفئخ  ٚخطػ  (2

 انًغزٓذفخ. 

 زى رُفزْب.عٛانجشَبيظ ٔٔعبئم انزضمٛف انغزائٙ انزٙ  ٚصًى  (1

ٚذيظ انؼًهٛبد انًزؼهمخ ثبنزفكٛش ٔاالرصبل ثًحٛػ انؼًم  1-1-2-2 (3

 انزضمٛف انغزائٗ ظًٍ ٔعبئم ٔثشايظ ٔانًغزًغ 

ظًٍ  ٚذيظ انؼًهٛبد انًزؼهمخ ثبنمٛبدح ثًحٛػ انؼًم ٔانًغزًغ 1-2-1. 1 (4

 انزضمٛف انغزائٗ ٔعبئم ٔغشق 

 ًٛخ انغٕاَت راد انصهخ ثفٓىُٚصُف انؼٕايم انًزصهخ ثز 1-1-1-1 (5

 ف انغزائٗمٛانزض انًُبعجخ نٕعبئم ٔغشق ٔثشايظ انزاد ٔانشخصٛخ دٔس
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زضمٛف ثشايظ انانًغزخذيخ فٗ  ٚطٕس ػُبصش انزفكٛش انُمذٖ 1-1-4-2 (6

  انغزائٗ

 فٗ يغبل انزضمٛف انغزائٗ ٚخطػ يشبسٚغ انجحٕس 1-1-5 (7

 

ػُذ اػذاد ثشايظ ٔٔعبئم انضمٛف انغزائٗ  ٚخطػ لٕائى  انطؼبو  1-1-22 (8

ثبنًؤعغبد انزٗ رمذو خذيبد االغزٚخ ٔفمب نالحزٛبعبد انغزائٛخ 

   ٔانصحٛخ نهفئبد انًغزٓذفخ

 

 

 

 

انًٓبساد انًُٓٛخ  -عـ

 انخبصخ ثبنًمشس :

 

 

 ُٚمذ انجشَبيظ ٔٔعبئم انزضمٛف انغزائٙ انزٙ رى رُفزْب. .2

ٚطجك انًجبدٖء انؼهًٛخ نًغبل انزغزٚخ ٔػهٕو االغؼًخ فٗ  2- 1-3-1 .1

ثشايظ  ػُذ اػذاد ٔعبئم ٔغشق ٔرصًٛى ٔرطٕٚش ٔرحهٛم انؼُبصش

 ٔرؼذٚم انغهٕن انغزائٗ انزضمٛف انغزائٗ

 

ٚطجك انًجبد٘ء انؼهًٛخ نًغبل انزغزٚخ ٔػهٕو االغؼًخ فٗ  1-3-1-1 .3

ػُذ اػذاد ٔعبئم انًغزخذيخ رصًٛى ٔرطٕٚش  ٔرحهٛم انُظى ٔانؼًهٛبد

 ٔرؼذٚم انغهٕن انغزائٗ انزضمٛف انغزائٗ ٔغشق ٔثشايظ 

 

 ػُذ اػذاد ٔعبئم ٔغشق ٔثشايظ ٚطجك يجبدٖء ػهٕو االغزٚخ  1-3-25 .4

 فٗ يشالجخ ٔظًبٌ عٕدح انًُزغبد انغزائٛخانزضمٛف انغزائٗ 

 

 انًٓبساد انؼبيخ : - د

 

 

 

فٗ انزضمٛف  انًؼهٕيبد ثشكم عٛذركُٕنٕعٛب ٚشبسن فٗ اعزخذاو  4-1-.1 (2

 انغزائٗ

فٗ انزضمٛف  يغ االفشاد ػهٗ اخزالف صمبفبرٓىٚغبْى فٗ انؼًم  2- 1-4-4 (1

 انغزائٗ

فٗ  يغ االفشاد ػهٗ اخزالف صمبفبرٓى انزفبػمٚشبسن فٗ  1-4-4-1 (3

 انزضمٛف انغزائٗ
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 ٚشزشن  فٗ حم انًشكالد انًزؼهمخ ثبنغزاء ٔانزغزٚخ فٗ انًغزًغ 1-4-6 (4

 شرجطخ ثبنزضمٛف انغزائٗانً

 

 

 يحزٕٖ انًمشس:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االعجٕع االٔل 

 رؼشٚفّ اْذافّ  –انغضء انُظشٖ : يفبْٛى ػٍ انزضمٛف انغزائٗ 

 انغضء انؼًهٙ: رغًٛغ انؼبداد انغزائٛخ انًحٛطخ ثجٛئخ انطبنت ٔيُبلشزٓب ٔرصُٛفٓب

 االعجٕع انضبَٗ 

 ششٔغّ ٔٔاعجبرّ  –انغضء انُظشٖ : انًضمف انغزائٗ 

عضء انؼًهٗ : اخزٛبس ػبدح غزائٛخ أ يشكهخ غزائٛخ فٗ انجٛئخ انًحٛطخ ثبنطبنت  

 ٔرحهٛهٓب يغ انزٕصٛك

 االعجٕع انضبنش 

 انؼبداد انغزائٛخ ػهٗ انًغزًغ   –انغضء انُظش٘ : يؼٕلبد ػًهٛخ انزضمٛف انغزائٙ 

 حهٛم انًشكهخ يغ رحذٚذ انؼُٛخ انًغزٓذفخعضء انؼًهٙ : ربثغ ر 

 االعجٕع انشاثغ 

 انغضء انُظش٘ : دساعخ انغهٕن

 عضء انؼًهٗ : رحبنٛم االعجبة انغهٕكٛخ انزٙ ادد انٙ حذٔس انًشكهخ 

 االعجٕع انخبيظ 

 انغضء انُظشٖ : ثشايظ انزضمٛف انغزائٗ.

 عضء انؼًهٗ : اػذاد ثشَبيظ فٙ انزضمٛف انغزائٙ .

 انغبدط االعجٕع 

ظشٔف رُفٛز انجشايظ انغزائٛخ فٙ انًغزًؼبد انُبيٛخ  انغضء انُظشٖ :

 ٔانًزحعشح

 ٔيشاػبح ظشٔف رُفٛزِ عضء انؼًهٙ : ربثغ اػذاد ثشَبيظ فٙ انزضمٛف انغزائٙ

 االعجٕع انغبثغ 

انغضء انُظش٘ : االفشاد ٔ انٓٛئبد ٔ انًُظًبد انزٗ ًٚكٍ االعزفبدح ثٓب فٗ 

 انغزائٗثشايظ انزضمٛف 

رحذٚذ االفشاد ٔانٓٛئبد  يغ  عضء انؼًهٙ : ربثغ اػذاد ثشَبيظ انزضمٛف انغزائٙ

 انزٙ ًٚكٍ االعزؼبَخ ثٓى فٙ انجشَبيظ.  

 االعجٕع انضبيٍ 

 انغضء انُظش٘ : انطشق انًغزخذيخ فٙ انزضمٛف انغزائٙ.

كٍ ٔيُبلشخ انطشق انزٙ ًٚ عضء انؼًهٗ : ربثغ اػذاد ثشَبيظ انزضمٛف انغزائٙ

 االعزؼبَخ ثٓب فٙ انجشَبيظ انغزائٙ

 االعجٕع انزبعغ  
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 انغضء انُظش٘ : انٕعبئم انجصشٚخ فٙ انزضمٛف انغزائٛخ 

انغضء انؼًهٙ : ربثغ اػذاد ثشايظ انزضمٛف انغزائٙ ٔانزذسٚت ػهٙ رصًٛى ثؼط 

 انٕعبئم انزٙ ًٚكٍ االعزؼبَخ ثٓب فٙ انجشَبيظ . 

 االعجٕع انؼبشش 

 بثغ انٕعبئم انجصشٚخ فٙ انزضمٛف انغزائٛخانغضء انُظش٘ : ر

انغضء انؼًهٙ : االغالع ػهٙ انًبدح انؼهًٛخ ٔيُبلشزٓب ٔاخزٛبس انٕعٛهخ انًُبعجخ 

 ٔرُفٛزْب.

 االعجٕع انحبد٘ ػشش 

 خ.انغضء انُظش٘ : انزذسٚت فٙ ػهى انغزاء ٔانزغزٚخ انزطجٛمٛ

ٔرحذٚذ انطشق ٔانٕعبئم غضء انؼًهٙ : االَزٓبء يٍ ػًم انجشَبيظ انغزائٙ ان

 انًغزخذيخ فٙ انجشَبيظ.

 االعجٕع انضبَٗ ػشش: 

 انغضء انُظشٖ : غشق رمٛٛى ثشايظ ٔغشق ٔٔعبئم انزضمٛف انغزائٙ 

 رمٛٛى انجشَبيظ ٔانٕعٛهخ ٔيُبلشبرًٓبانغضء انؼًهٙ : 

أعبنٛت انزؼهٛى  -5

 ٔانزؼهى

 

 

 -   انًحبظشاد َظشٚخ -2

 انزؼهى ػٍ ثؼذ  -انزؼهى انُشػ -1

 انًُبلشخ انغًبػٛخ -3

 انؼصف انزُْٙ -4

 انزؼهى انزؼبَٔٙ -5

 كًجٕٛرشانزؼهٛى ثبعزخذاو ان -6

 انزؼهى انزارٙ -7

أعبنٛت انزؼهٛى  -6

ٔانزؼهى نهطالة رٖٔ 

 انمذساد انًحذٔدح

 انحمبئت انزؼهًٛٛخ

 نزٖٔ انمذساد انًحذٔدح اعزشارٛغٛبد انزذسٚظ االٚغبثٗ انفؼبل

 انزؼهىاعزشارٛغٛبد انزذسٚظ انؼالعٗ نصؼٕثبد 

 رمٕٚى انطـــالة :   -7

 رٕصٚغ انذسعبد -ط انزٕلٛذ -ة األعبنٛت انًغزخذيخ -أ

ال رذخم ظًٍ انذسعخ ٔنكٍ نزحذٚذ  كم أعجٕع انحعٕس ٔانغٛبة

 انُغجخ انًطهٕثخ نذخٕل االخزجبس انُٓبئٙ 

 12) دسعبد 22 خانجشَبيظ ٔيُبلشز اػًبل عُخ

 دسعبد 22 انٕعبئم انًصًًخ دسعخ(

 دسعخ 12 يٛؼبد اااليزحبٌ انزطجٛمٙ االخزجبس انزطجٛمٙ

 دسعخ 62 يٛؼبد االيزحبٌ انُظش٘ االخزجبس انُٓبئٙ

 لبئًخ انكزت انذساعٛخ ٔانًشاعغ : -8
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كزبة عبيؼٙ ٚمٕو ثٕظؼّ انغبدح اػعبء ْٛئخ انزذسٚظ انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ٔٚمشِ  يزكشاد - أ

 1228انمغى.

 

 كزت يهضيخ - ة

 

 ( ػجذ انشحًٍ انًصٛمش12262أعظ يجبدئ ) –انزضمٛف انغزائٙ  .2

 ( ػفبف صجحٙ . يكزجخ كُٕص انًؼشفخ  .1223انزشثٛخ انغزائٛخ ٔانصحٛخ ) .1

 كزت يمزشحخ -عـ
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                                      أ(22ًَٕرط سلى )               عبيؼخ: انًُٕفٛخ                

 كهٛخ: االلزصبد انًُضنٙ

 لغى : رغزٚخ ٔػهٕو االغؼًخ

 

 ٔانًٓبساد انًغزٓذفخ يٍ انًمشس انذساعٙيصفٕفخ انًؼبسف  ( أ)

 

أعجٕع  انًحزٕٚبد نهًمشس

 انذساعخ

انًؼبسف 

 انشئٛغخ

يٓبساد 

 رُْٛخ

يٓبساد 

 يُٓٛخ

يٓبساد 

 ػبيخ

 االعجٕع انضبَٗ 

 ششٔغّ ٔٔاعجبرّ  –انغضء انُظشٖ : انًضمف انغزائٗ 

عضء انؼًهٗ : اخزٛبس ػبدح غزائٛخ أ يشكهخ غزائٛخ فٗ انجٛئخ  

 انًحٛطخ ثبنطبنت ٔرحهٛهٓب يغ انزٕصٛك

 

 انضبَٙ

 

 2-أ

 

 2-ة

 

- 

 

- 

 االعجٕع انضبنش 

انؼبداد  –انغضء انُظش٘ : يؼٕلبد ػًهٛخ انزضمٛف انغزائٙ 

 انغزائٛخ ػهٗ انًغزًغ  

 عضء انؼًهٙ : ربثغ رحهٛم انًشكهخ يغ رحذٚذ انؼُٛخ انًغزٓذفخ 

 

 انضبنش

 

 2-أ

 

 2-ة

 

- 

 

- 

 االعجٕع انشاثغ 

 انغضء انُظش٘ : دساعخ انغهٕن

عضء انؼًهٗ : رحبنٛم االعجبة انغهٕكٛخ انزٙ ادد انٙ حذٔس 

 انًشكهخ 

 

 انشاثغ

 

 1-أ

 

 2-ة

 

- 

 

- 

 االعجٕع انخبيظ 

 انزضمٛف انغزائٗ.انغضء انُظشٖ : ثشايظ 

 عضء انؼًهٗ : اػذاد ثشَبيظ فٙ انزضمٛف انغزائٙ.

 

 انخبيظ

 

 3-أ

 

 1-ة

 

 2-عـ

 

 1-د

 االعجٕع انغبدط 

ظشٔف رُفٛز انجشايظ انغزائٛخ فٙ انًغزًؼبد  انغضء انُظشٖ :

 انُبيٛخ ٔانًزحعشح

ٔيشاػبح  عضء انؼًهٙ : ربثغ اػذاد ثشَبيظ فٙ انزضمٛف انغزائٙ

 ظشٔف رُفٛزِ.

 

 انغبدط

 

 3-أ

 

 1-ة

 

 2-عـ

 

-,د2-د

1 

 االعجٕع انغبثغ 

انغضء انُظش٘ : االفشاد ٔ انٓٛئبد ٔ انًُظًبد انزٗ ًٚكٍ 

 االعزفبدح ثٓب فٗ ثشايظ انزضمٛف انغزائٗ

رحذٚذ يغ  عضء انؼًهٙ : ربثغ اػذاد ثشَبيظ انزضمٛف انغزائٙ

 االفشاد ٔانٓٛئبد  انزٙ ًٚكٍ االعزؼبَخ ثٓى فٙ انجشَبيظ.  

 

 

 انضبيٍ

 

 

 3-أ

 

 

- 

 

 

 2-عـ

 

 

 2-د

يغًٗ 

 انًمشس

رضمٛف 

 غزائٙ

 N 415 كٕد انًمشس



      
 انٓٛئخ انمٕيٛخ نعًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔاالػزًبد  

 

 
 وحدة ضمان الجودة

 رًذ انًشاعؼخ ٔانزصحٛح ثًؼشفخ يذٚش ٔحذح ظًبٌ انغٕدح

  

 االعجٕع انضبيٍ 

 انغضء انُظش٘ : انطشق انًغزخذيخ فٙ انزضمٛف انغزائٙ.

ٔيُبلشخ  عضء انؼًهٗ : ربثغ اػذاد ثشَبيظ انزضمٛف انغزائٙ

 انطشق انزٙ ًٚكٍ االعزؼبَخ ثٓب فٙ انجشَبيظ انغزائٙ

 

 انزبعغ

 

 

 4-أ

 

 3-ة

 

  1-عـ

 

 2-د

 االعجٕع انزبعغ  

 انغضء انُظش٘ : انٕعبئم انجصشٚخ فٙ انزضمٛف انغزائٛخ 

انغضء انؼًهٙ : ربثغ اػذاد ثشايظ انزضمٛف انغزائٙ ٔانزذسٚت ػهٙ 

 رصًٛى ثؼط انٕعبئم انزٙ ًٚكٍ االعزؼبَخ ثٓب فٙ انجشَبيظ . 

 

 

 انؼبشش

 

 4-أ

 

 3-ة

 

 1-عـ

 

, 2-د

 3-د

 االعجٕع انؼبشش 

 انجصشٚخ فٙ انزضمٛف انغزائٛخانغضء انُظش٘ : ربثغ انٕعبئم 

انغضء انؼًهٙ : االغالع ػهٙ انًبدح انؼهًٛخ ٔيُبلشزٓب ٔاخزٛبس 

 انٕعٛهخ انًُبعجخ ٔرُفٛزْب

 

انحبد٘ 

 ػشش

 

 4-أ

  3-ة

,  2-عـ

 1-عـ

 

, 2-د

 3-د

 االعجٕع انحبد٘ ػشش 

 خ.انغضء انُظش٘ : انزذسٚت فٙ ػهى انغزاء ٔانزغزٚخ انزطجٛمٛ

االَزٓبء يٍ ػًم انجشَبيظ انغزائٙ ٔرحذٚذ غضء انؼًهٙ : ان

 انطشق ٔانٕعبئم انًغزخذيخ فٙ انجشَبيظ.

 

 انضبَٙ

 ػشش 

 

 5-أ

 

 5-ة

 6ة

 

,  2-عـ

 1-عـ

 

 4د

 االعجٕع انضبَٗ ػشش: 

انغضء انُظشٖ : غشق رمٛٛى ثشايظ ٔغشق ٔٔعبئم انزضمٛف 

 انغزائٙ 

 بًانجشَبيظ ٔانٕعٛهخ ٔيُبلشبرٓ رمٛٛىانغضء انؼًهٙ : 

 انضبنش

 ػشش 

 

 5-أ

 

 4-ة

 

 3ط

 

 3-د

          

   سئٛظ يغهظ انمغى                                                                      انًبدح  يُغك  

                                                                                                انؼهًٗ                                                                                                                       

                        ٕٚعف ػجذ انؼضٚض انحغبٍَٛ /أ. د                                       ٕٚعف        أ.د/ ْجخ ػض انذٍٚ



      
 انٓٛئخ انمٕيٛخ نعًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔاالػزًبد  

 

 
 وحدة ضمان الجودة

 رًذ انًشاعؼخ ٔانزصحٛح ثًؼشفخ يذٚش ٔحذح ظًبٌ انغٕدح

  

 أ(                                     22عبيؼخ: انًُٕفٛخ                               ًَٕرط سلى )

 كهٛخ: االلزصبد انًُضنٙ

 : رغزٚخ ٔػهٕو االغؼًخ لغى

 

 

 

 عبنٛت انزؼهى أيصفٕفخ  ( ة)

 

 يٓبساد ػبيخ يٓبساد يُٓٛخ يٓبساد رُْٛخ انًؼبسف انشئٛغخ عبنٛت انزؼهىأ

  انًحبظشاد َظشٚخ

بنؼشٔض ثيذػًخ 

 انزمذًّٚٛ ثبنكًجٕٛرش

 - - 3-, ة1-ة 5-,أ4-,أ3-,أ1-,أ2-أ

 - - 2-ة 1-أ انؼصف انزُْٙ

)يٍ خالل  انزؼهى انزارٙ

 يصبدس انًخزهفخ(

  1-د , 2-د 3ط 2- عـ 6ا -

  2-د 1-عـ - - انزؼهى انزؼبَٔٙ

 انًُبلشخ انغًبػٛخ

بنؼشٔض ثيذػًخ 

 ثبنكًجٕٛرش خانزمذًٚٛ

 4د 3-د - 4-ة 

 

 سئٛظ يغهظ انمغى انؼهًٗ                                                         يُغك انًبدح           

 ٕٚعف ػجذ انؼضٚض انحغبٍَٛ /أ. د                           ٕٚعف                 أ.د/ ْجّ ػض انذٍٚ   

يغًٗ 

 انًمشس

رضمٛف 

 غزائٙ

 N 415 كٕد انًمشس



      
 انٓٛئخ انمٕيٛخ نعًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔاالػزًبد  

 

 
 وحدة ضمان الجودة

 رًذ انًشاعؼخ ٔانزصحٛح ثًؼشفخ يذٚش ٔحذح ظًبٌ انغٕدح

  

 أ(                                     22عبيؼخ: انًُٕفٛخ                               ًَٕرط سلى )

 انًُضنٙ كهٛخ: االلزصبد

 لغى : رغزٚخ ٔػهٕو االغؼًخ

 

 يصفٕفخ اعبنٛت انزمٛٛى  ( ط)

 

 انًؼبسف  أعبنٛت انزمٛٛى

 انشئٛغخ

 يٓبساد 

 رُْٛخ

 يٓبساد 

 يُٓٛخ

 يٓبساد

 ػبيخ 

-, عـ2-عـ 6ة  4-ة 4-,أ3-, أ1-أ  أػًبل انغُخ

 3ط1

 1د 2د

 4د3-د

-, عـ2-عـ 3-ة 4-,أ3-أ  ايزحبٌ رطجٛمٙ

 3ط1

- 

االيزحبٌ 

 انُظش٘

-,أ4-,أ3-,أ1-,أ2-أ 

5, 

, 1-ة ,2-ة

 5ة 3-ة

- - 

 

سئٛظ                                                                                    يُغك انًبدح           

 يغهظ انمغى انؼهًٗ

 /أ. د                                             ٕٚعف                            أ.د/ ْجّ ػض انذٍٚ   

 ٕٚعف ػجذ انؼضٚض انحغبٍَٛ

 

 

 

 

 

 

يغًٗ 

 انًمشس

رضمٛف 

 غزائٙ

 N 415 كٕد انًمشس


