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 خبيؼت: انًُىفٍت 
 كهٍت:االقخصبد انًُسنً

االقخصبد انًُسنً وانخربٍتقطى:  

 

 

 

 ر١ٕٛف ِموهاد ثؤبِظ اٌّبعَز١و 

 فٟ  االلزٖبك إٌّيٌٟ ٚاٌزوث١خ

 

 ِوؽٍخ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب

 (0202/0229)ػبَ 
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 (20ّٔٛمط هلُ )

 

 انًُىفٍت: خبيؼت 

 االقخصبد انًُسنى : كهٍت 

 نًُسنى وانخربٍتاالقخصبد اقطى : 

 ر١ٕٛف ِموه كهاٍٟ

 

 ث١بٔبد اٌّموه -2

قراءاث فً اٍُ اٌّموه : H2111 اٌوِي اٌىٛكٜ :

   حذرٌص االقخصبد انًُسنً

 -اٌفولخ األٌٟٚ اٌفولخ / اٌَّزٜٛ :

 ِبعَز١و

االلزٖبك إٌّيٌٝ اٌزقٖٔ :

 ٚاٌزوث١خ

 ػلك اٌٛؽلاد اٌلها١ٍخ :  

          ػٍّٟ                 ٔظوٞ

 ٘لف اٌّموه : -0

 

 

 

  

 ثٕٙب٠خ اٌّموه ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكه ػٍٝ اْ 

 

االلزٖبك  رله٠ٌ٠طجك إٌّٙظ اٌزؾ١ٍٍٟ ٚاٍزقلاِٗ فٝ ِغبي  2/0

0 - 
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 إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ. 

٠طجك اٌّؼبهف اٌّزقٖٖخ ٚكِغٙب ِغ اٌّؼبهف ماد اٌؼاللخ  2/3

 وث١خااللزٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌز رله٠ٌفٝ ِّبهٍزٗ ا١ٌّٕٙخ فٝ ِغبي 

االرغب٘بد اٌؾل٠ضخ فٝ ِغبي ِٕب٘ظ ٚٛوق رله٠ٌ االلزٖبك )

اٌطوق اٌزله٠ٌ اٌّقزٍفخ ِٓ ؽ١ش  ٓاٌّمبهٔخ ث١-إٌّيٌٝ.

اٌقٖبئٔ.  ِؼب١٠و اٌغٛكح اٌْبٍِخ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ فٝ رله٠ٌ 

االلزٖبك إٌّيٌٝ. رطج١مبد ثؼ٘ ٔظو٠بد اٌزؼٍُ فٝ رله٠ٌ 

 . لزٖبك إٌّيٌٝ االغل٠ل فٝ ٛوق رله٠ٌ اٌااللزٖبك إٌّيٌٝ. 

ٚاالٍزفبكح  االرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ اٌؾل٠ضخ فٝ رله٠ٌ االلزٖبك إٌّيٌٝ 

 (.ِٕٙب

 

 ٠ظٙو ٚػ١ب ثبٌّْبوً اٌغبه٠خ ٚاٌوؤٜ اٌؾل٠ضخ فٟ ِغبي 2/4

 االلزٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ.  رله٠ٌ

 

رْق١ٔ  ِٓ فالي .)٠ؾلك اٌّْىالد ا١ٌّٕٙخ ٚئ٠غبك ؽٍٛال ٌٙب 2/5

زٖبك إٌّيٌٝ فٝ ٙٛء االرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ ٚالغ رله٠ٌ االل

ٚرطج١ك ٔزبئغٙب  كهاٍخ اٌجؾٛس اٌزوث٠ٛخ اٌّقزٍفخ,-اٌّؼبٕوح

 (ِٕبلْخ ثؼ٘ اٌمٚب٠ب ٚاٌّْىالد اٌّزّٕٚخٚ
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٠زمٓ ٔطبق ِٕبٍت ِٓ اٌّٙبهاد ا١ٌّٕٙخ اٌّزقٖٖخ،  2/6

ٚاٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ إٌّبٍجخ ثّب ٠قلَ ِّبهٍزٗ ا١ٌّٕٙخ 

 االلزٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ. رله٠ٌ فٝ ِغبي

 

 ٠زٛإً ثفبػ١ٍخ ٚاٌملهح ػٍٝ ل١بكح فوق اٌؼًّ فٝ ِغبي  2/7

 االلزٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ. رله٠ٌ

 

 رله٠ٌ٠زقن اٌمواهاد فٝ ١ٍبلبد ١ِٕٙخ ِقزٍفخ فٝ ِغبي  2/8

 االلزٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ  .

 

-  

 :اٌَّزٙلف ِٓ رله٠ٌ اٌّموه -3

 لبكهاً ػٍٝ أْ: ٠غت أْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ّموه ثٕٙب٠خ رله٠ٌ اٌ

 اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّفب١ُ٘: - أ

 

 

 

 

 

٠ٍقٔ ػٓ فُٙ إٌظو٠بد اٌّزؼٍمخ ثّغبي   االلزٖبك إٌّيٌٝ  0/2/2/2

 2ٚاٌزوث١خ. 

٠ْوػ ػٓ فُٙ  االٍب١ٍبد اٌّزؼٍمخ ثّغبي   االلزٖبك إٌّيٌٝ  0/2/2/0

 :0ٚاٌزوث١خ ٚونا فٟ اٌّغبالد ماد اٌؼاللخ. 

أُ٘ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّٖطٍؾبد اٌزوث٠ٛخ ثبٌٍغخ االٔغ١ٍي٠خ ٚاٌّورجطخ  ؾلك٠ 2أ.

  .ثّغبي االلزٖبك إٌّيٌٟ
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 ٍقٔ اٌطوق اٌؾل٠ضخ اٌّّىٓ اٍزقلاِٙب فٟ رله٠ٌ االلزٖبك إٌّيٌٟ.٠ 0أ.

 ٛوق اٌزله٠ٌ رجؼب ٌأل٘لاف اٌّوعٛح. ٠ؼلك 3أ.

وً  ١ّ٠ي ث١ٓ وً ٛو٠مخ ِٓ ٛوق اٌزله٠ٌ ِٓ ؽ١ش ١ِّياد ٚػ١ٛة 4أ.

 ِٕٙب . 

٠ٛٙؼ اٌزطٛهاد اٌؼب١ٌّخ فٟ ِغبي   االلزٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ.  0/2/3/2

4 

٠ْوػ ػٓ فُٙ رطٛه اٌّؼبهف فٟ ِغبي   االلزٖبك إٌّيٌٝ  0/2/3/0

   5ٚاٌزوث١خ. 

  

 : اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ - ة

 

 

 

 اٌزوث٠ٛخاألعٕج١خ فٝ اٌّغالد اٌؼوث١خ ٚاٌلهاٍبد اٌَبثمخ ً ؾ٠ٍ 2ة.

، (رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ  إٔٛي اٌزوث١خأٚ أٚ ػٍُ إٌفٌ أٚاٌزله٠ٌ  )ِٕب٘ظ ٚٛوق

 ِٕب٘ظ اٌجؾش اٌؼٍّٝ. خفٝ ٙٛء كهاٍ

فٟ ِغبي  ث١ٓ ٛوق اٌزله٠ٌ اٌّقزٍفخ ٚاٍزقلاِبد وً ِٕٙب مبه٠ْ 3ة.

 .االلزٖبك إٌّيٌٟ 

ٚالغ رله٠ٌ االلزٖبك إٌّيٌٝ فٝ ٙٛء االرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ    ٠ٖٕف4ة.

  اٌّؼبٕوح.

بهاد ا١ٌّٕٙخ اٌّٙ -عـ

 : اٌقبٕخ ثبٌّموه

 

 

٠َزقلَ ٛولبً فؼبٌخ فٝ رله٠ٌ اإللزٖبك إٌّيٌٝ ٚفمبً ٌأل٘لاف . 2عـ.

 اٌّؾلكح . 
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 ِٖبكه اٌزؼٍُ اٌّقزٍفخ. اَاٍزقل ٠زمٓ. 0عـ. 

 .ػٕل كهاٍخ ِْىٍخ ثؾض١خ  اٌزوثِٛٞٙبهاد اٌجؾش  ٠طجك. 3عـ.

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ : - ك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌٍغخ االٔغ١ٍي٠خ ثفبػ١ٍخ فالي إٌّبلْبد ٠زٛإً ثب 2/4/1/2 (2

 0ٚاٌّزق١ٖٖٓ.  اٌؼ١ٍّخ ِغ اٌغٙبد اٌجؾض١خ

٠ْبهن ثفؼب١ٌخ فٝ اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌَّؼ١خ ٚاٌجٖو٠خ  2/4/1/4 (0

 4فٝ ػوٗ اٌّؼٍِٛبد. 

٠َبُ٘ ثىفبءح  فٝ اٍزقلاَ   رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ثّب  2/4/2/1 (3

االلزٖبك إٌّيٌٝ  رله٠ٌ٠قلَ رط٠ٛو اٌّّبهٍخ ا١ٌّٕٙخ ثّغبي 

 5ٚاٌزوث١خ. 

 ثىفبءح  فٝ رٛظ١ف اٌؾبٍت ا٢ٌٝ فٝ ِغبي   ٠ْبهن 2/4/2/2 (4

 68االلزٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ.  رله٠ٌ

٠َبُ٘ فٝ اٍزقلاَ ّجىخ اٌّؼٍِٛبد فٝ اٌؾٖٛي ػٍٝ 2/4/4/1 (5

 االلزٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ.رله٠ٌ  اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبهف فٟ ِغبي

فٝ   ِٖٚبكه اٌّؼوفخَ  اٌّىزجخ ٠جبكه فٝ اٍزقلا  2/4/4/2 (6

 اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد 

٠جبكه ثفؼب١ٌخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ ٚاٌَّزّو فٝ رط٠ٛو ِؼٍِٛبرٗ  2/4/8 (7

 25ِٚٙبهارٗ ا١ٌّٕٙخ. 

. 
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 ِؾزٜٛ اٌّموه:  -4

 

 

-: أٍجٛػ١ب ٠زّٚٓ ِب ٠ٍٟ  

ب٘ظ ٚٛوق رله٠ٌ االلزٖبك االرغب٘بد اٌؾل٠ضخ اٌّؾ١ٍخ فٝ ِغبي ِٕ - 0، 2

 إٌّيٌٝ

االرغب٘بد اٌؾل٠ضخ اٌؼب١ٌّخ فٝ ِغبي ِٕب٘ظ ٚٛوق رله٠ٌ االلزٖبك . 4، 3

  إٌّيٌٝ.

ٍٕخ  أػّبي . افزجبه5  

  -.ٌّؾ١ٍخ فٝ رله٠ٌ االلزٖبك إٌّيٌِٟؼب١٠و اٌغٛكح اٌْبٍِخ ا -6

+ رم٠ُٛ  ِؼب١٠و اٌغٛكح اٌْبٍِخ اٌؼب١ٌّخ فٝ رله٠ٌ االلزٖبك إٌّيٌٝ-8، 7 

. 

لهاٍبد اٌؼوث١خ ٚاألعٕج١خ ماد اٌٍٖخ ثّغبي كهاٍخ اٌجؾٛس ٚاٌ -22، 9

. ٟااللزٖبك إٌّيٌ  

رؾ١ًٍ ٚٔمل اٌجؾٛس اٌؼوث١خ ٚاألعٕج١خ فٝ ِغبي رله٠ٌ االلزٖبك  -20، 22

.+رم٠ُٛ  ٚفك أٌٍ ِٛٙٛػ١خ ٟإٌّيٌ  

رغن٠خ هاعؼخ ػٓ اٌّموه.. 23  

 ٌزؼٍُ ػٓ اٌجؼلا-اٌزؼٍُ إٌْٜ-اٌزؼٍُ اٌنارٝ -.اٌّؾبٙوح    - أٍب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ -5

 .)رمبه٠وٚثؾٛس(إٌّبلْخ ثأٔٛاػٙب ـ ػٖف مٕٟ٘ ـ ِٕبلْخ أثؾبس  -

 ؽً اٌّْىالد  -

 .اٍزقلاَ ّجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌل١ٌٚخ  -

 .)ِْوٚػبد ثؾض١ٗ(اٌّْوٚع -
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ٚاٌزؼٍُ  اٌزؼ١ٍُأٍب١ٌت  -6

ٌٍطالة مٜٚ اٌملهاد 

 اٌّؾلٚكح

 اٌؾمبئت اٌزؼ١ّ١ٍخ -

 ؼٍُاٍزوار١غ١بد اٌزله٠ٌ اٌؼالعٝ ٌٖؼٛثبد اٌز -

 اٌّؾبٙوح )ثبٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌّؼ١ٕخ(. -

 عٍَبد ِٚمبثالد فوك٠خ. -

 اٌؼوٚٗ اٌزمل١ّ٠خ  -

 رله٠ٌ االلواْ -

 رم٠ُٛ اٌطـــالة :   -7

 األٍب١ٌت اٌَّزقلِخ - أ

 

 

 (رمبه٠و– .(اد  )أْٔطٗ االفزجبهاػّبي ٍٕخ ) -2

 

  افزجبه ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٌم١بً ِلٞ رؾمك أ٘لاف اٌّموه -0

 اٌزٛل١ذ - ة

 

 

 أٍجٛػ١ب            2اٌزم٠ُٛ 

 األٍجٛع   اٌَبثغ           3+0اٌزم٠ُٛ 

 ػْو ضبٌشاٌاألٍجٛع               4اٌزم٠ُٛ

 االِزؾبْ اٌزؾو٠وٞ آفو اٌؼبَ          5اٌزم٠ُٛ 

 رٛى٠غ اٌلهعبد -عـ

 

 

 

   كهعخ    82             ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ

  كهعخ      02            أػّبي ف١ٍٖخ          

 لبئّخ اٌىزت اٌلها١ٍخ ٚاٌّواعغ : -8
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  0202ِؾبٙواد ِٓ اٌمَُ اٌؼٍّٝ ِنوواد - أ

 -------------- وزت ٍِيِخ - ة

 وزت ِمزوؽخ -عـ

 

 

 

 

-وٛصو ؽ١َٓ وٛعه: االرغب٘بد اٌؾل٠ضخ فٟ إٌّب٘ظ ٚٛوق اٌزله٠ٌ -

 .2997، 0اٌمب٘وح، ػبٌُ اٌىزت، ٛ

ِؼغُ اٌّٖطٍؾبد اٌزوث٠ٛخ اٌّؼوفخ  أؽّل ؽ١َٓ اٌٍمبٟٔ ٚػٍٟ اٌغًّ: -

 .2996فٟ إٌّب٘ظ ٚٛوق اٌزله٠ٌ، اٌمب٘وح، ػبٌُ اٌىزت، 

ِغددلٞ ػي٠ددي ئثددوا١ُ٘: األٕددٛي اٌزوث٠ٛددخ ٌؼ١ٍّددخ اٌزددله٠ٌ، اٌمددب٘وح،  -

 .0222، 3ِىزجخ األٔغٍٛ اٌّٖو٠خ، ٛ

كٚه٠بد ػ١ٍّخ أٚ ْٔواد  -ك

 ... اٌـ

 

 ِغٍخ و١ٍبد اٌزوث١خ  - -

 .ٚو١ٍبد اٌزوث١خ إٌٛػ١خ بك إٌّيٌِٝغٍخ و١ٍبد االلزٖ - -

www.sciencedirct.comwww.scopus.com 

 

 هئ١ٌ ِغٌٍ اٌمَُ اٌؼٍّٝ                           : أ.َ.ك/١ٌّبء ّٛلذ اٌّموه َِٕك

 ك/ أِبٔٝ وّبي                 

 ٝ ػجلاٌواىق أثّٕٛتك/ ِٕ أ.                                            ك/ أٍّبء ػ١َٟ       
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 (20ّٔٛمط هلُ )

 خبيؼت : انًُىفٍت

 كهٍت :   االقخصبد انًُسنى 

 قطى :    االقخصبد انًُسنى وانخربٍت
 

 ر١ٕٛف ِموه كهاٍٟ

 ث١بٔبد اٌّموه -2

 اٌوِي اٌىٛكٜ :

 H 2114 

 اٍُ اٌّموه : 

 حهقبث دراضٍت فً انخربٍت 

 

 ِبعَز١و -اٌفولخ / اٌَّزٜٛ : أٌٚٝ

 َِزّوح ِبكح

اٌزقٖٔ :االلزٖبك إٌّيٌٝ 

 ٚاٌزوث١خ

 ٌلها١ٍخ :  ػلك اٌٛؽلاد ا

 ػٍّٝ         ٔظوٜ              

 

 ٘لف اٌّموه : -0

 

 

 

 

 ِٓ اٌّزٛلغ ثؼل كهاٍخ ٘نا اٌّموه أْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكهػٍٝ اْ :

 

٠غ١ددددل رطج١ددددك أٍبٍدددد١بد ِٕٚٙغ١ددددبد اٌجؾددددش اٌؼٍّددددٟ  2/2

 ٝ ِغبي  اٌزوث١خ. ٚاٍزقلاَ أكٚارٗ اٌّقزٍفخ ف

 اٌزوث١خ.لاِٗ فٝ ِغبي ٠طجك إٌّٙظ اٌزؾ١ٍٍٟ ٚاٍزق 2/0

د ٠طجك اٌّؼبهف اٌّزقٖٖخ ٚكِغٙب ِغ اٌّؼبهف ما 2/3

اٌّٖددطٍؾبد  2) ٚاٌزوث١ددخ اٌؼاللددخ فددٝ ِّبهٍددزٗ ا١ٌّٕٙددخ فددٝ

ٚاٌّفددب١ُ٘ اٌّورجطددخ ثبٌجؾددش اٌؼٍّٝ.أٔددٛاع اٌفددوٚٗ اٌؼ١ٍّددخ. 

3 - 
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اٌزغو٠جددٝ. فطددٛاد فٖددبئٔ اٌفددوٚٗ اٌغ١لح.أٍددٌ اٌّددٕٙظ 

أدٛاع  افز١به ػ١ٕخ اٌجؾش.األفطبء اٌْبئؼخ فٝ اٌجؾش اٌؼٍّٝ.

 اٌؼ١ٕبد ٚاالٍزج١بٔبد(

٠ظٙددو ٚػ١ددب ثبٌّْددبوً اٌغبه٠ددخ ٚاٌددوؤٜ اٌؾل٠ضددخ فددٟ  2/4

 ِغبي  االلزٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ.

 ٠ؾلك اٌّْىالد ا١ٌّٕٙخ ٚئ٠غبك ؽٍٛال ٌٙب.  2/5

 

 

 اٌَّزٙلف ِٓ رله٠ٌ اٌّموه: -3

 ل اوّبي اٌّموه ثٕغبػ ٠غت أْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكه ػٍٝ أْ :ػٕ
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 اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّفب١ُ٘:أ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ٠ؾلك ِفَٙٛ اٌجؾش اٌؼٍّٝ ٚفطٛارٗ.2أ.

 . ٠نوو أ١ّ٘خ اٌجؾش اٌؼٍّٝ.0أ.

 األكٚاد اٌَّزقلِخ فٝ اٌجؾش اٌؼٍّٝ. ٠ٍقٔ. 3أ.  

 ث١ٓ ِٕب٘ظ اٌجؾش اٌزوثٜٛ ٚئعواءارٗ. ١ّ٠ي. 4أ.  

 ٠ؼلك ِٖبكه اٌّؼٍِٛبد اٌزم١ٍل٠خ ٚاالٌىزو١ٔٚخ.. 5أ.  

 اٌقطٛاد األٍب١ٍخ ٌىزبثخ فطخ اٌجؾش.٠ٛٙؼ .6أ.  

 . ٠ؼلك ١ِّياد ٚػ١ٛة ِٕب٘ظ اٌجؾش.7أ.  

 . ٠ْوػ ٛوق رٕظ١ُ اٌج١بٔبد ِٚؼبٌغزٙب ئؽٖبئ١ب.8أ.  

 ث١ٓ أُ٘ األٍب١ٌت  اإلؽٖبئ١خ اٌجبهاِزو٠خ ٚاٌالثبهاِزو٠خ. ١ّ٠ي. 9أ.  

 

 

 بهاد اٌن١ٕ٘خ :اٌّٙة.

 

 

 

 

 

 

 . ٠مبهْ ث١ٓ أكٚاد عّغ اٌج١بٔبد فٝ اٌجؾٛس إٌف١َخ ٚاٌزوث٠ٛخ.2ة.

 أفطبء ِْٚىالد اٌجؾش اٌزوثٜٛ. ٠ٖٕف. 0ة.

 .٠مزوػ ؽٍٛي ٌؾً ِْىالد اٌجؾش اٌزوثٜٛ.3ة.

 اٌجؾش اٌؼٍّٝ. ٚاٍب١ٌت ِٕٚب٘ظ ٚٛوق  أكٚاد  ٠ؾًٍ.4ة.
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اٌّٙبهاد ا١ٌّٕٙخ  -عـ

 اٌقبٕخ ثبٌّموه :

 

 

 

 

 .  ٠طجك ِؼب١٠و افز١به ػ١ٕخ اٌجؾش.2عـ.

 ٛوق وزبثخ اٌّواعغ ٚاٌّٖبكه فٝ اٌجؾش اٌؼٍّٝ. ٠َزقلَ .0عـ.

 . ٠ُّٖ فطخ ثؾض١خ ِمزوؽخ فٝ ِغبي اٌزقٖٔ .3عـ.

 .٠َزقلَ أكٚاد عّغ اٌج١بٔبد 4ط.

ع١ّغ أٔٛاع اٌج١بٔبد ئؽٖبئ١ب ٚمٌه ِٓ فالي اٌؾبٍٛة  ٠َٕك.5ط.

 ئ١خ ٚرف١َو٘ب.ٚاٍزقواط اٌّإّواد اإلؽٖب

 اٌّؼب١٠و اٌٛاعت رٛافو٘ب فٝ اٌجؾٛس اٌزوث٠ٛخ . ١زمٓ اٍزقلا6.٠َط.

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ : . ك

 

 

 

 

٠زٛإددددً ثفبػ١ٍددددخ ِددددٓ فددددالي اٌّقبٛجددددبد اٌىزبث١ددددخ  0/4/2/2 (2

 2ٚاالٌىزو١ٔٚخ. 

٠زٛإددً ثبٌٍغددخ االٔغ١ٍي٠ددخ ثفبػ١ٍددخ فددالي إٌّبلْددبد  0/4/2/0 (0

 ١0ٓ. اٌؼ١ٍّخ ِغ اٌغٙبد اٌجؾض١خ ٚاٌّزقٖٖ

 ٠3زٛإً ثفبػ١ٍخ ِٓ فالي االٔزؤذ ٚرطج١مبرٗ .  0/4/2/3 (3

٠ْددددبهن ثفؼب١ٌددددخ فددددٝ اٍددددزقلاَ اٌٍٛددددبئً اٌَددددّؼ١خ  0/4/2/4 (4

 4ٚاٌجٖو٠خ فٝ ػوٗ اٌّؼٍِٛبد. 

٠َبُ٘ ثىفبءح  فٝ اٍزقلاَ   رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ثّدب  0/4/0/2 (5

خ. ٠قلَ رط٠ٛو اٌّّبهٍخ ا١ٌّٕٙخ ثّغبي  االلزٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١د

5 

٠َددبُ٘ فددٝ اٍددزقلاَ ّددجىخ اٌّؼٍِٛددبد فددٝ اٌؾٖددٛي   0/4/4/2 (6

 9ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبهف فٟ ِغبالاللزٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ. 
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فددٝ  ِٖٚددبكه اٌّؼوفددخ ٠جددبكه فددٝ اٍددزقلاَ  اٌّىزجددخ    0/4/4/0 (7

 22اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبهف. 

 

 ِؾزٜٛ اٌّموه:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّٛٙٛع األٍجٛع 

 ٚياأل

ِفَٙٛ اٌؼٍُ ٚاٌجؾش  -رؼو٠ف ثبٌّبكح اٌلها١ٍخ ِٚزطٍجبرٙب 

  اٌؼٍّٟ

أٍجبة كهاٍخ ِٕب٘ظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ، رؼو٠ف اٌؼٍُ 

ٚأ٘لافٗ ، رؼو٠ف اٌجؾش اٌؼٍّٟ،أٔٛاع اٌجؾش اٌؼٍّٟ 

 ،١ِبك٠ٓ اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌضبٔٝ

 : فطٛاد اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٠زّٚٓ ِب ٠ٍٟ

  ِٕبلْخ ِب ٠ٍٟ أٚال : ر١ٙٛؼ ِْىٍخ اٌجؾش ِٓ فالي

  ِْىٍخ اٌجؾش 

ِفَٙٛ اٌّْىٍخ ، ِٖبكه اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّْىٍخ ، و١ف١خ 

 رؾل٠ل ١ٕٚبغخ ِْىٍخ اٌجؾش

ِؼب١٠و ١ٕبغخ ِْىٍخ اٌجؾش ، ِؼب١٠و رم٠ُٛ ِْىٍخ 

 اٌجؾش

 اٌضبٌش
 فطخ اٌجؾش  ػٕٛاْ اٌجؾش 

اٌّملِخ   ، األ٘لاف  ،  ؽلٚك اٌجؾش ، ِْىٍخ اٌجؾش ،   
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ئعواءاد اٌجؾش ،  ،بد اٌجؾش اٌفوٚٗ ، ِٖطٍؾ

 اٌّواعغ

 

 اٌواثغ

 فوٚٗ اٌجؾش 

ٛج١ؼخ اٌفوٚٗ اٌؼ١ٍّخ ، أٔٛاع اٌفوٚٗ اٌؼ١ٍّخ ، 

 فٖبئٔ اٌفوٚٗ اٌغ١لح

 اٌقبٌِ

 صب١ٔب : ِواعؼخ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ.

اٌّلفً ٌّواعؼخ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ ، ِبما ٠ُواعغ؟ ٌّٚبما 

 رواعغ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ؟ 

 اٌلهاٍبد اٌَبثمخ؟  وُ ٠ُواعغ ِٓ

 اٌَبكً

ر١ُّٖ اٌجؾش ٚرؾل٠ل فطٛارٗ اإلعوائ١خ ِٓ فالي 

 ِٕبلْخ ِب ٠ٍٟ : 

 ِٕب٘ظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ رزّٚٓ ِب ٠ٍٟ :

إٌّٙظ اٌزبه٠قٟ  ،ِفَٙٛ إٌّٙظ اٌزبه٠قٟ ، ِزٝ 

 ٠طجك إٌّٙظ اٌزبه٠قٟ؟ ، فطٛاد اٌجؾش اٌزبه٠قٟ

 اٌَبثغ

ٕٛفٟ  ، ِزٝ ٠طجك إٌّٙظ إٌٛفٟ  ، ِفَٙٛ إٌّٙظ اٌ

إٌّٙظ إٌٛفٟ؟ ، فطٛاد إٌّٙظ إٌٛفٟ ، أّٔبٛ 

 إٌّٙظ إٌٛفٟ

 اٌضبِٓ
، ِفَٙٛ إٌّٙظ اٌزغو٠جٟ ، ِزٝ  \إٌّٙظ اٌزغو٠جٟ 

٠طجك إٌّٙظ اٌزغو٠جٟ؟ ، أٌٍ إٌّٙظ اٌزغو٠جٟ ، 
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 ِٖطٍؾبد إٌّٙظ اٌزغو٠جٟ

 اٌزبٍغ

 ِغزّغ ٚػ١ٕخ اٌجؾش 

، فطٛاد افز١به ِفَٙٛ ِغزّغ ٚػ١ٕخ اٌجؾش  

أٔٛاع اٌؼ١ٕبد ) أٍٍٛة اٌؼ١ٕخ \ػ١ٕخ اٌجؾش

اٌؼْٛائ١خ ِضً اٌؼ١ٕخ اٌؼْٛائ١خ اٌج١َطخ ٚاٌطجم١خ 

& أٍٍٛة اٌؼ١ٕخ غ١و اٌؼْٛائ١خ ِضً ػ١ٕخ اٌٖلفخ 

 ٚاٌؼ١ٕخ اٌؾ١ٖٖخ (.

 اٌؼبّو

   : ٍٚبئً عّغ اٌّؼٍِٛبد ِٕٚٙب ِب ٠ٍٟ 

االٍزجبٔخ ، االٍزج١بْ  ، ِفَٙٛ االٍزج١بْ ، ِزٝ رَزقلَ 

ر١ُّٖ  ٌٖٛهح األ١ٌٚخ ٌالٍزج١بْ ، فطٛادرغو٠ت ا

،  االٍزج١بْ  ، أّىبي االٍزج١بْ ، لٛاػل ١ٕبغخ االٍزج١بْ

  رٛى٠غ االٍزج١بْ

 اٌؾبكٜ ػْو

اٌّمبثٍخ  ، ِفَٙٛ اٌّمبثٍخ، ِزٝ رَزقلَ اٌّمبثٍخ ، 

رٕف١ن اٌّمبثٍخ ، ئكاهح ، أٔٛاع األٍئٍخ ، اإلػلاك ٌٍّمبثٍخ

خ ، أفطبء ّبئؼخ رؾلس أصٕبء اٌّمبثٍخ ، رَغ١ً اٌّمبثٍ

 ئعبثبد اٌّمبثٍخ
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 اٌضبٔٝ ػْو

 رؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ٚرف١َو٘ب : 

رؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد )رٕظ١ُ ، ر١ٙئخ اٌّؼٍِٛبد ٌٍزؾ١ًٍ 

اٌّؼٍِٛبد ٚػوٙٙب & ٕٚف اٌّؼٍِٛبد & رؾ١ًٍ 

اٌّؼٍِٛبد & رف١َو اٌّؼٍِٛبد (،ٍِقٔ اٌجؾش 

 ِواعغ اٌجؾش.ٚػوٗ إٌزبئظ ٚاٌز١ٕٛبد، 

 

 .اٌّؾبٙوح.2 أٍب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ -5

 .إٌّبلْخ.0

 .اٌؼٖف اٌنٕ٘ٝ.3

 اٌزؼٍُ إٌْٜ -.اٌزؼٍُ اٌزؼب4ٝٔٚ

 .اٌزؼٍُ اٌنارٝ.5

 .اٍزقلاَ اٌْجىخ اٌؼٕىجٛر١خ ٚاٌّىزجبد فٝ اٌجؾش اٌؼٍّٝ.6

 .)رمبه٠و ٚثؾٛس( .أْٔطخ ٚرى١ٍفبد7

- 

أٍب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  -6

ٜ اٌملهاد ٌٍطالة مٚ

 اٌّؾلٚكح

 

 اٌؾمبئت اٌزؼ١ّ١ٍخ  . أ

 اٍزوار١غ١بد اٌزله٠ٌ اٌؼالعٝ ٌٖؼٛثبد اٌزؼٍُ . ة

 اٌّؾبٙوح. . د
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 إٌّبلْخ. . س

 اٌزؼٍُ فٝ ِغّٛػبد ٕغ١وح  . ط

 رم٠ُٛ اٌطـــالة :   -7

 األٍب١ٌت اٌَّزقلِخ - د

 

 

 اٌّْبهوخ اٌفؼبٌخ كافً لبػخ اٌلهً. -2

 ػًّ ِمبثالد ِغ اٌطالة فٝ اٌَبػبد اٌّىزج١خ. -0

 ي اٌف١ٍٖخ.األػّب -3

 اٌّْوٚػبد  اٌغّبػ١خ. -4

 ثؾش رطج١مٝ. -5

 األْٔطخ اٌّزٕٛػخ. -6

 افزجبه ٔٙبئٝ  -7

 اٌزم٠ُٛ:  اٍجٛػ١ب اٌزٛل١ذ - س

 رٛى٠غ اٌلهعبد -عـ

 

 

 

 ِبكح َِزّوح   ٠زُ اٌزم١١ُ فٝ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٝ اٌضبٔٝ

 كهعخ 222اٌلهعخ إٌٙبئ١خ 

 ٚرطج١مٝ ٌُ رنوو الئؾخ اٌى١ٍخ رٛى٠غ كهعبد اػّبي ٍٕخ ٚرؾو٠وٞ

  لبئّخ اٌىزت اٌلها١ٍخ ٚاٌّواعغ : -8 -

 ِنوواد - د

 

 

 0202"وزبة ٠مَٛ ثٛٙؼٗ اٌمبئُ ثبٌزله٠ٌ ٠ٚموٖ اٌمَُ 
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  ------------------------- وزت ٍِيِخ - س

 وزت ِمزوؽخ -عـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(. ِٕدب٘ظ اٌجؾدش فدٟ اٌزوث١دخ 0225عبثو، ػجل اٌؾ١ّل، ٚوبظُ، أؽّل ) -

 اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ(، اٌمب٘وح: كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ.ٚػٍُ إٌفٌ. ) 

( 0225ػج١لاد، مٚلبْ، ٚػلً، ػجل اٌدوؽّٓ، ٚػجدل اٌقدبٌك، وب٠دل ) -

اٌجؾددش اٌؼٍّدددٟ: ِفٙدددَٛ أكاهردددٗ أٍدددب١ٌجٗ، ػّدددبْ: كاه اٌفىدددو ٌٍْٕدددو  –

 ٚاٌزٛى٠غ.

 -(. ِٕب٘ظ اٌجؾدش فدٟ اٌزوث١دخ ٚػٍدُ اٌدٕف0226ٌفبْ كا١ٌٓ، ٠ٚٛثٌٛل ) -

ّبْ اٌْد١ـ ٍٚٛؼدذ غجو٠دبي. اٌمدب٘وح: ِىزجدخ روعّخ ِؾّدل ٔٛفدً ٍٚد١ٍ

 األٔغٍٛ اٌّٖو٠خ.

(. ِٕدددب٘ظ اٌجؾدددش فدددٟ اٌؼٍدددَٛ االعزّبػ١دددخ. 0225اٌفدددٛاي، ٕدددالػ ) -

 اٌمب٘وح: ِىزجخ غو٠ت.

(.ِٕددددددب٘ظ اٌجؾددددددش اٌؼٍّددددددٝ 0226ِٛفددددددك اٌؾّددددددلأٝ ٚآفددددددوْٚ ) -

 ،ػّبْ،ِإٍَخ اٌٛهاق ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ.

ح ،اٌْدددووخ (.ِٕدددب٘ظ اٌجؾدددش اٌؼٍّدددٝ ،اٌمدددب٘و0228ػدددلٔبْ ػدددٛٗ) -

 اٌؼوث١خ ٌٍز٠َٛك ٚاٌزٛه٠لاد.

(، ِٕددب٘ظ 0223ػددو٠فظ، ٍددبِٟ، ِٖٚددٍؼ، فبٌددل، ٚؽٛاّدد١ٓ، ِف١ددل. ) -

 اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚأٍب١ٌجٗ. ػّبْ: كاه ِغلالٚٞ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ.

(. اٌجؾش اٌؼٍّٟ: إٌّب٘ظ ٚاإلعواءاد. اٌؼ١ٓ: 0226اٌؼىِ، فٛىٞ ) -
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 ِطجؼخ اٌؼ١ٓ اٌؾل٠ضخ.

(. أٍدب١ٌت اٌجؾددش اٌؼٍّدٟ فددٟ 0224ٟ )ػدٛكٖ، أؽّددل، ٍِٚىدبٚٞ، فزؾدد -

اٌزوث١ددخ ٚاٌؼٍددَٛ اإلَٔددب١ٔخ: ػٕبٕددوٖ ِٕٚب٘غددٗ ٚاٌزؾ١ٍددً اإلؽٖددبئٟ 

 ٌج١بٔبرٗ. ػّبْ: ِىزجخ إٌّبه ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ.

(.ِٕدددب٘ظ اٌجؾدددش اٌؼٍّدددٝ فدددٝ 0223ِؾّدددٛك ػجدددل اٌؾٍددد١ُ إٌَّدددٝ ) -

 اٌّغبالد اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ،االٍىٕله٠خ ،كاه اٌّؼوفخ اٌغبِؼ١خ.

-  

كٚه٠بد ػ١ٍّخ أٚ  -ك

 ْٔواد ... اٌـ

 

Periodicals, web sites.. etc.    ِٓ رى١ٍفبد ِورجطخ ثبٌّبكح

 ػٍٝ االٔزؤذ ِّب ٠ؼٕٟ ٙوٚهح رٛف١و ٘نٖ اٌقلِخ فٟ ِزٕبٚي اٌطالة.

هئ١ٌ ِغٌٍ اٌمَُ اٌؼٍّٝ                                                       اٌّموه: َِٕك  

 ٜ ٔبٕوك/ ٍٍٛ     

 ك/ ١ّو٠ٓ ٌّّ

 ك/ ٘بٌخ ٕجوٜ

 أ.ك/ ِٕٝ ػجل اٌواىق أثٛ ّٕت                                        ك/ أٍّبء ػ١َٟ      
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 (20ّٔٛمط هلُ )

 

 خبيؼت : انًُىفٍت

 كهٍت :   االقخصبد انًُسنى 

 قطى :   االقخصبد انًُسنى وانخربٍت

 

 ر١ٕٛف ِموه كهاٍٟ

 

 ث١بٔبد اٌّموه -2

 اٌوِي اٌىٛكٜ : 

H 2121 

 اٍُ اٌّموه :

 أصىل حربٍت يخقذو  

 اٌفولخ / اٌَّزٜٛ : اٌٚٝ ِبعَز١و

اٌزقٖٔ :االلزٖبك إٌّيٌٝ 

 ٚاٌزوث١خ

 ػلك اٌٛؽلاد اٌلها١ٍخ :

 ٔظوٜ                 ػٍّٝ           

 

 

 ٘لف اٌّموه : -0

 

 

 

 

ِغ اٌّؼبهف ماد اٌؼاللخ فٝ ٠طجك اٌّؼبهف اٌّزقٖٖخ ٚكِغٙب  2/3 (2

 ِفَٙٛ اٌزوث١خ -)ِّبهٍزٗ ا١ٌّٕٙخ فٝ ِغبي  االلزٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ.

 اػلاك اٌّؼٍُ ٚرله٠جٗ(-رله٠ٌ االلزٖبك إٌّيٌٝ–ٚرطٛه٘ب ٚفٖبئٖٙب 

٠ظٙو ٚػ١ب ثبٌّْبوً اٌغبه٠خ ٚاٌوؤٜ اٌؾل٠ضخ فٟ ِغبي   1/4  (0

 االلزٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ.

0 22

22

2 
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 د ا١ٌّٕٙخ ٚئ٠غبك ؽٍٛال ٌٙب. ٠ؾلك اٌّْىال 2/5 (2

٠زمٓ ٔطدبق ِٕبٍدت ِدٓ اٌّٙدبهاد ا١ٌّٕٙدخ اٌّزقٖٖدخ، ٚاٍدزقلاَ  2/6 (0

اٌٍٛدددبئً اٌزىٌٕٛٛع١دددخ إٌّبٍدددجخ ثّدددب ٠قدددلَ ِّبهٍدددزٗ ا١ٌّٕٙدددخ فدددٝ ِغدددبي  

 االلزٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ.

٠زٛإً ثفبػ١ٍخ ٚاٌملهح ػٍٝ ل١بكح فوق اٌؼًّ فٝ ِغبي  االلزٖبك  2/7 (3

 ث١خ.إٌّيٌٝ ٚاٌزو

٠زقددن اٌمددواهاد فددٝ ٍدد١بلبد ١ِٕٙددخ ِقزٍفددخ فددٝ ِغددبي  االلزٖددبك  2/8 (4

 إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ  .

  

 

 

 اٌَّزٙلف ِٓ رله٠ٌ اٌّموه: -3

 ثٕٙب٠خ رله٠ٌ اٌّموه ٠غت أْ ٠ىْٛ اٌطبٌت  لبكهاً ػٍٝ أْ:

اٌّؼٍِٛبد 

 ٚاٌّفب١ُ٘:

   

 ٠ْوػ اٌفٍَفخ اٌزٟ ٠مَٛ ػ١ٍٙب رؼ١ٍُ االلزٖبك إٌّيٌٟ 2أ.

 ٠ٛٙؼ أ٘لاف رؼ١ٍُ االلزٖبك إٌّيٌٟ ٚػاللزٗ ثإٔٛي اٌزوث١خ 0أ.

 اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌزْو٠ؼبد إٌّظّخ ٌلهاٍخ االلزٖبك إٌّيٌٝ. ٠ؼلك 3أ.

 

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ :

 

 ٠مبهْ ث١ٓ ِغبالد رؼ١ٍُ االلزٖبك إٌّيٌٟ ٚهثطٙب ثإٔٛي اٌزوث١خ 2ة.

 ٕٛي اٌزوث١خ اٌؾل٠ضخٔظُ ئػلاك ِؼٍُ االلزٖبك إٌّيٌٟ فٝ ٙٛء ا ٠ٖٕف 0ة.
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 ػاللخ االلزٖبك إٌّيٌٟ ثّفَٙٛ اٌزوث١خ اٌْب٠ًِؾًٍ  3ة.

ِضً ِٙبهاد اٌجؾش  ٠طجك اٌّٙبهاد ا١ٌّٕٙخ األٍب١ٍخ ٚاٌؾل٠ضخ  0/3/2/2 اٌّٙبهاد ا١ٌّٕٙخ: -عـ

 2.   إٛي اٌزوث١خ فٟ ِغبي اٌزٍوثٜٛ ِٚٙبهاد اٌجقش إٌبلل 

 6ٚاٌزوث١خ. قبٕخ فٝ ِغبي   ٠ٌٕظُ ثللخ اٌزمبه٠و اٌؼ١ٍّخ ٚ ا 0/3/0

 7اٌزوث١خ. إٛي فٝ ِغبي    ٠زمٓ اٍزقلاَ األكٚاد اٌّزبؽخ  0/3/3/2

 8ثبرمبْ .  إٛي اٌزوث١خ٠ٕفن اٌطوق اٌّقزٍفخ اٌّزبؽخ فٝ ِغبي     0/3/3/0

 إٛي اٌزوث١خ٠ٚجٜ ثفؼب١ٌخ اٌطوق اٌّقزٍفخ ااٌّزبؽخ فٝ ِغبي   0/3/3/3

 

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ :ك.

 

 

 ٠3زٛإً ثفبػ١ٍخ ِٓ فالي االٔزؤذ ٚرطج١مبرٗ .  0/4/2/3 (2

٠ْبهن ثفؼب١ٌخ فٝ اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌَّؼ١خ ٚاٌجٖو٠خ فٝ  0/4/2/4 (0

 4ػوٗ اٌّؼٍِٛبد. 

٠َبُ٘ ثىفبءح  فٝ اٍزقلاَ   رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ثّب ٠قلَ  0/4/0/2 (3

 5رط٠ٛو اٌّّبهٍخ ا١ٌّٕٙخ ثّغبي  االلزٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ. 

٠َبُ٘ فٝ اٍزقلاَ ّجىخ اٌّؼٍِٛبد فٝ اٌؾٖٛي ػٍٝ   0/4/4/2 (4

 9اللزٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ.  اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبهف فٟ ِغبي

٠جبكه فٝ اٍزقلاَ  اٌّىزجخ   فٝ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد   0/4/4/0 (5

  22ٚاٌّؼبهف. 

٠ْبهن ّٙٓ فوق اٌؼًّ فٝ ِغبي  االلزٖبك إٌّيٌٝ   0/4/6/2 (6
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 20ٚاٌزوث١خ. 

 

 ِؾزٜٛ اٌّموه:  -4

 

 ِفَٙٛ اٌزوث١خ/ رطٛه٘ب/ فٖبئٔ اٌزوث١خ/االٕٛي اٌفٍَف١خ ٌٍزوث١خ. -2

 .األفوٜ اإلَٔب١ٔخكهاٍخ االلزٖبك إٌّيٌٟ ٚػاللزٗ ثبٌفوٚع  -0

 كهاٍخ أ٘لاف اٌزوث١خ ٚػاللزٙب ثاػلاك ِؼٍُ االلزٖبك إٌّيٌٟ. -4، 3

فٝ َِبػلح اٌفدوك ػٍدٝ  كهاٍخ كٚه االلزٖبك إٌّيٌٟ -ٍٕخ  أػّبي افزجبه-6، 5

 رطج١ك اٌٍ اٌزوث١خ اٌفؼبٌخ.

 .إٌّيٌٟرطٛه اٌّفب١ُ٘ اٌزوث٠ٛخ ٚػاللزٙب ثّؼٍُ االلزٖبك . 8، 7

 أ١ّ٘خ رٛظ١ف اٌّجبكب اٌّقزٍفخ ٌٍزوث١خ ٌإلهرمبء ثّؼٍُ االلزٖبك إٌّيٌٟ . 22، 9

 رؾ١ًٍ ِٕٚبلْخ اٌلهاٍبد ٚاٌجؾدٛس "اٌؼوث١دخ ٚاالعٕج١دخ " ماد اٌٖدٍخ. 20، 22

 ثإٔٛي اٌزوث١خ ٚٔمل٘ب ٔملاً ػٍٝ أٌٍ ِٕطم١خ ٚػ١ٍّخ ١ٍٍّخ

 رغن٠خ ِورلح، 23

 

أٍب١ٌت اٌزؼ١ٍُ  -5

 ٚاٌزؼٍُ

 

 اٌزؼٍُ ػٓ ثؼل-.أ إٌّبلْخ ٚاٌؾٛاه5

 اٌزؼٍُ إٌْٜ اٌزؼٍُ اٌنارٝ -.ة اٌزؼٍُ اٌزؼب5ٟٔٚ

 .ط ِْوٚػبد ثؾض١خ 5

اٌؾمبئت  –اٍزوار١غ١بد اٌزله٠ٌ اٌؼالعٝ ٌٖؼٛثبد اٌزؼٍُ  -.أ اٌزؼٍُ اٌفوك6ٞأٍب١ٌت اٌزؼ١ٍُ  -6
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ٚاٌزؼٍُ ٌٍطالة مٜٚ 

 حاٌملهاد اٌّؾلٚك

 اٌزؼ١ّ١ٍخ

 

 رم٠ُٛ اٌطـــالة :   -7

 اػّبي ٍٕخ األٍب١ٌت اٌَّزقلِخ - ط

 افزجبه رؾو٠وٞ

 األٍجٛع اٌواثغ اٌزٛل١ذ - ػ

 األٍجٛع اٌضبِٓ 

 رٛى٠غ اٌلهعبد -عـ

 

 

 

 

   كهعخ82                              ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ

  كهعخ02                                         ٍٕخأػّبي 

   -لبئّخ اٌىزت اٌلها١ٍخ ٚاٌّواعغ :  -8

 ال ٠ٛعل  ِنوواد - ط

 

 ال ٠ٛعل وزت ٍِيِخ - ػ

 وزت ِمزوؽخ -عـ

 

 

ِؾّل ِؾّل وزِ: فٍَفخ ئػلاك اٌّؼٍُ فٟ ٙٛء اٌزؾدل٠بد اٌّؼبٕدوح، اٌمدب٘وح،  -

 0222ْٕو، ِووي اٌىزبة ٌٍ

ِغلٞ ػي٠ي ئثوا١ُ٘ :األٕٛي اٌزوث٠ٛخ ٌؼ١ٍّخ اٌزله٠ٌ، اٌمدب٘وح، ِىزجدخ االٔغٍدٛ 
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 3.  0222، 3اٌّٖو٠خ،ٛ 

رغو٠دددل ػجدددل ن ػّدددواْ: َِددد١وح اٌزددددله٠ٌ ػجدددو ِبئدددخ ػدددبَ ِدددٓ اٌزؾددددل٠بد  -

 0224ٚاٌزغ١واد،اٌمب٘وح، ِىزجخ ى٘واء اٌْوق،

كٚه٠بد ػ١ٍّخ أٚ  -ك

 ْٔواد ... اٌـ

www.sciencedirct.com 

www.scopus.com 

 :                                               هئ١ٌ ِغٌٍ اٌمَُ اٌؼٍّٝ  اٌّموه َِٕك 

 اٌواىق أثّٕٛت ػجل ِٕٝأ.ك/ ع١ٙبْ ٠ٍٛل                                           .ك/ أ

 ك/ أٍّبء ػ١َٟ
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  (20ّٔٛمط هلُ )

 

 خبيؼت انًُىفٍت

 كهٍت االقخصبد انًُسنً

 قطى : االقخصبد انًُسنً وانخربٍت 

 

 ر١ٕٛف ِموه كهاٍٟ 

 ث١بٔبد اٌّموه -2

 اٌوِي اٌىٛكٜ:

H 2233 

 اٍُ اٌّموه: 

 حهقبث فً انخربٍت

 اٌفولخ / اٌَّزٜٛ اٌضب١ٔخ /ِبعَز١و

 ِبكح َِزّوح

 اٌزقٖٔ :

 االلزٖبك إٌّيٌٟ ٚاٌزوث١خ

 ػٍّٝ                 ٌلها١ٍخ :  ٔظوٜ              ػلك اٌٛؽلاد ا

 

 

  ثٕٙب٠خ اٌّموه ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكه ػٍٝ اْ      ٘لف اٌّموه:-0 

 اٌجؾش  اٌؼٍّٟ . ٚأ١ّ٘خٟ ِفَٙٛ ػٍ ٠زؼوف -

 ػٍٝ فطٛاد ٚأٌٍ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٠زؼوفا -

 أُ٘ ِْىالد اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚو١ف١خ اٌزغٍت ػ١ٍٙب.٠ٕبلِ  -

 االكٚاد ٚاٌّؼبٌغبد االؽٖبئ١خ  اٌَّزقلِخ فٟ اٌجؾش اٌؼٍّٟ  ٠ؾلك -

 إٌّب٘ظ اٌّقزٍفخ ٌٍجؾش اٌؼ٠ٍّٟلهً -

 اٌَّزٙلف ِٓ رله٠ٌ اٌّموه: .2

 ْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكهاً ػٍٟ اْ: مٌّموه ٠غت أثٕٙب٠خ ا

  

 . ٠ْوػ اٌّفب١ُ٘ االٍب١ٍٗ فٟ اٌجؾش اٌؼ2ٍّٟا.اٌّؼٍِٛبد أ.

3  
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 ٚاٌّفب١ُ٘:

 

 

 

 

 

 . ٠ؾلك أٛاع اٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس ٚاٌّواعغ اٌَّزقلِخ فٟ اٌجؾش اٌؼٍّٟ.0ا.

 . ٠ٛٙؼ أُ٘ ِْىالد اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚو١ف١خ اٌزغٍت ػ١ٍٙب.3ا.

 ت عّغ اٌج١بٔبد ٚاٌؼ١ٕبد..٠ؾلك اٍب4١ٌ ا.

 اٌّؼبٌغبد االؽٖبئ١خ ٚو١ف١خ اعوائٙب. ٠نوو.5 ا.

 

اٌّٙبهاد ة.

 اٌن١ٕ٘خ :

 

 

 

 

 

 اٌّفب١ُ٘ االٍب١ٍٗ فٟ اٌجؾش اٌؼٍّٟ.. ٠ؾًٍ 2ة.

. ١ّ٠ي ث١ٓ أٛاع اٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس ٚاٌّواعغ اٌَّزقلِخ فٟ اٌجؾش 0 ة.

 اٌؼٍّٟ.

 ٚو١ف١خ اٌزغٍت ػ١ٍٙب. ث١ٓ أُ٘ ِْىالد اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٠فوق .3ة. 

 ٛوق افز١به اٌؼ١ٕبد. ٠ٖٕف.4ة. 

 فٟ اعوء اٌّؼبٌغبد ااؽٖبئ١خ. ٠جزىو.5ة. 

اٌّٙبهاد ا١ٌّٕٙخ  -عـ

 اٌقبٕخ ثبٌّموه :

 

 ػ١ٕخ اٌجؾش . ٠غٙي.2ط.

 . ٠َزقلَ اكٚاد عّغ اٌج١بٔبد ثللخ .0ط.

 اٌجؾش اٌؼٍّٝ ١ٕبغخ ٚإٌزبئظ ػٕلاٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس اٌَبثمخ ٠ٚجٜ  3ط

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ :ك.

 

٠َبُ٘ ثىفبءح  فٝ اٍزقلاَ   رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ثّب ٠قلَ  0/4/0/2 (2

 5رط٠ٛو اٌّّبهٍخ ا١ٌّٕٙخ ثّغبي  االلزٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ. 

٠َبُ٘ فٝ اٍزقلاَ ّجىخ اٌّؼٍِٛبد فٝ اٌؾٖٛي ػٍٝ   0/4/4/2 (0

 اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبهف فٟ ِغبي
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 9االلزٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ.  (3

٠جبكه فٝ اٍزقلاَ  اٌّىزجخ   فٝ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد   0/4/4/0 (4

 22ٚاٌّؼبهف. 

٠جبكه ثفؼب١ٌخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ ٚاٌَّزّو فٝ رط٠ٛو ِؼٍِٛبرٗ   0/4/8 (5

 25ِٚٙبهارٗ ا١ٌّٕٙخ. 

 

 ِؾزٜٛ اٌّموه: -4

 

 

 

 

 

 

 ع انًىض االضبىع

 االول
ذراضت يقذيت ػٍ انًبدة ويحخىاهب وحىزٌغ انؼًم ػهى اضببٍغ ان

 ويهبو كم طبنبت فٍهب

 انثبًَ
يذخم نًُبهح انبحذ  ،  يفبهٍى اضبضٍت فً انبحذ انؼهًً  ،   

 خطىاث انبحذ انؼهًً

 انثبنذ

 يذخم نخصًٍى انبحذ انؼهًً

ث  انخصًٍى –اَىاع انبحىد وانذراضبث –انفروض  –) انًشكهت 

 انخدرٌبٍت(

 انًشكالث انبحثٍت و يصبدر انحصىل ػهٍهب انرابغ

 انخبيص
يؼبٌٍر  –اَىاػهب  –انًشكهت فً انبحذ انؼهًً  ، يبهٍخهب 

 ححذٌذهب وصٍبغخهب -يصبدر انحصىل ػهٍهب  –اخخٍبرهب 

 اَىاع انذراضبث وانبحىد انطبدش

 اضخخذاو انًراخغ انطببغ
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 انثبيٍ
 –انًقببهت  –الحظت  ٌبَبث  )ال االدواث واضبنٍب خًغ ال

 ار( االخج–االضخبٍبٌ 

 نؼٍُبث وطرق اخخٍبرهبا انخبضغ

 انًؼبندبث االحصبئٍت وكٍفٍت اخراؤهب انؼبشر

 كخببت حقرٌر انبحذ و يؼبٌٍر حقًٍٍه انحبدي ػشر

 يُبقشت االبحبد كبيهت انثبًَ ػشر
 

 

اٍب١ٌت اٌزؼ١ٍُ  -5

 ٚاٌزؼٍُ

 

 اٌّؾبٙوح إٌظو٠خ 

 .إٌّبلْخ ٚاٌؾٛاه 

 ٟٕ٘ػٖف م 

 رمبه٠و ٚثؾٛس 

 ٟاٌزؼٍُ ػٓ ثؼل -اٌزؼٍُ اٌزؼبٚٔٝ –ْٜ اٌزؼٍُ إٌ -اٌزؼٍُ اٌنار 

اٍب١ٌت اٌزؼ١ٍُ  -6

ٚاٌزؼٍُ ٌٍطالة مٜٚ 

 اٌملهاد اٌّؾلٚكح

 

 

 ٍُاٍزوار١غ١بد اٌزله٠ٌ اٌؼالعٝ ٌٖؼٛثبد اٌزؼ 

 .ِؾبٙوح ٔظو٠خ 

 . ِٕبلْخ 

 .رمبه٠و ٚثؾٛس 

 .ٓرؼٍُ رؼبٟٚٔ ِغ كِظ اٌّزؼضو٠ٓ ِغ اٌّزفٛل١ 

 رم٠ُٛ اٌطـــالة :   -7

 ٌُ رؾلك الئؾخ اٌى١ٍخ رٛى٠ؼب الػّبي ٍٕخ اٚ رطج١مٝ اٚ رؾو٠وٞاالٍب١ٌت  - ؿ
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 لِخاٌَّزق

 

 

 اٌزٛل١ذ - ك

 

 االٍجٛع اٌَبثغ 2اٌزم١١ُ 

 اٌضبٟٔ ػْو  األٍجٛع 0اٌزم١١ُ 

 رٛى٠غ اٌلهعبد -عـ

 

٠ٚزُ اٌزم١١ُ فٝ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٝ اٌضبٔٝ 222اٌلهعخ إٌٙبئ١خ   

 طج١مٝ ٚاػّبي إٌَخٌُ رؾلك اٌالئؾخ رٛى٠غ ٌٍلهعبد اٌزؾو٠وٞ ٚاٌز

 لبئّخ اٌىزت اٌلها١ٍخ ٚاٌّواعغ : -8

 ِنوواد - ؿ

 

ِنووح ٚهل١خ ٠مَٛ ثٛٙؼٙب اٌَبكح اػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ اٌمبئ١ّٓ ثبٌزله٠ٌ 

 0202 ٚاٌزٟ ٠مو٘ب اٌمَُ.

 

 ال ٠ٛعل وزت ٍِيِخ - ك

 وزت ِمزوؽخ -عـ

 

 

 

 

ٚػٍددُ (. ِٕدب٘ظ اٌجؾددش فدٟ اٌزوث١ددخ 0225عدبثو ػجددل اٌؾ١ّدل، ٚوددبظُ، اؽّددل ) -

 إٌفٌ. ) اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ(، اٌمب٘وح: كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ.

 –( 0226ػج١ددلاد، مٚلدددبْ، ٚػددلً، ػجدددل اٌدددوؽّٓ، ٚػجددل اٌقدددبٌك، وب٠دددل ) -

 اٌجؾش اٌؼٍّٟ: ِفَٙٛ اكاهرٗ اٍب١ٌجٗ، ػّبْ: كاه اٌفىو ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ.

(، ِٕددب٘ظ اٌجؾددش 0225ػددو٠فظ، ٍددبِٟ، ِٖٚددٍؼ، فبٌددل، ٚؽٛاّدد١ٓ، ِف١ددل. ) -

 ٚاٍب١ٌجٗ. ػّبْ: كاه ِغلالٚٞ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ.اٌؼٍّٟ 

(. اٌجؾدددش اٌؼٍّدددٟ: إٌّدددب٘ظ ٚاالعدددواءاد. اٌؼددد١ٓ: 0225اٌؼىدددِ، فدددٛىٞ ) -
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 ِطجؼخ اٌؼ١ٓ اٌؾل٠ضخ.

(. اٍدب١ٌت اٌجؾدش اٌؼٍّدٟ فدٟ اٌزوث١دخ 0226ػٛكٖ، اؽّل، ٍِٚىدبٚٞ، فزؾدٟ ) -

ْ: ٚاٌؼٍددَٛ االَٔددب١ٔخ: ػٕبٕددوٖ ِٕٚب٘غددٗ ٚاٌزؾ١ٍددً االؽٖددبئٟ ٌج١بٔبرددٗ. ػّددب

 ِىزجخ إٌّبه ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ.

روعّدخ  -(. ِٕب٘ظ اٌجؾش فٟ اٌزوث١دخ ٚػٍدُ اٌدٕف0224ٌفبْ كا١ٌٓ، ٠ٚٛثٌٛل ) -

ِؾّدددل ٔٛفدددً ٍٚددد١ٍّبْ اٌْددد١ـ ٍٚٛؼدددذ غجو٠دددبي. اٌمدددب٘وح: ِىزجدددخ االٔغٍدددٛ 

 اٌّٖو٠خ.

(. ِٕب٘ظ اٌجؾش فٟ اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ. اٌمب٘وح: ِىزجخ 0225اٌفٛاي، ٕالػ ) -

 غو٠ت.

-  

د ػ١ٍّخ اٚ كٚه٠ب -ك

 ْٔواد ... اٌـ

Periodicals, web sites.. etc. 

 هئ١ٌ ِغٌٍ اٌمَُ اٌؼٍّٝ :                                                  اٌّموه: َِٕك

                                                              

 ك. ِٕٟ ػجل اٌواىق اثّٕٛت أ.       ع١ٙبْ ٠ٍٛل                                    أ.ك/ 

 ك/ أٍّبء ػ١َٟ
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 (20ّٔٛمط هلُ )

 

 خبيؼت : انًُىفٍت

 كهٍت :      االقخصبد انًُسنى 

 قطى :      االقخصبد انًُسنى وانخربٍت

 

 ر١ٕٛف ِموه كهاٍٟ

 

 ث١بٔبد اٌّموه -2

 اٌوِي اٌىٛكٜ : 

H 2122 

 اٍُ اٌّموه :  

 ػهى َفص حؼهًٍى يخقذو

فولخ / اٌَّزٜٛ : أٌٟٚ اٌ

 ِبعَز١و

اٌزقٖٔ :االلزٖبك 

 إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ

 ػلك اٌٛؽلاد اٌلها١ٍخ :  ٔظوٜ                 ػٍّٝ         

 ٘لف اٌّموه : -0

 

 غٝ أْ ٠ىْٛ لبكها ػٍٝجثؼل أْ ٠ٕزٟٙ اٌطبٌت ِٓ كهاٍخ اٌّموه ٠ٕ

 

٠طجك اٌّؼبهف اٌّزقٖٖدخ ٚكِغٙدب ِدغ اٌّؼدبهف ماد  2/3 (2

االلزٖددبك إٌّيٌددٝ  اللددخ فددٝ ِّبهٍددزٗ ا١ٌّٕٙددخ فددٝ ِغددبياٌؼ

اٌّمٖٛك ثبٌزؼٍُ.أزمبي أصو اٌدزؼٍُ. ٔظو٠دخ االّدواٛ  ]ٚاٌزوث١خ.

اٌىالٍدددد١ىٝ. اٌْددددوٚٛ اٌالىِددددخ ٌؾددددلٚس اٌددددزؼٍُ اٌْددددوٛٝ. 

فٖدددددبئٔ االٍدددددزغبثخ اٌْدددددو١ٛخ.لٛا١ٔٓ اٌدددددزؼٍُ اٌْدددددوٛٝ. 

2 ----

- 



 

 انهٍئت انقىيٍت نضًبٌ خىدة انخؼهٍى واالػخًبد  

 

 
 وحذة ضًبٌ اندىدة

 

34 
 

 اٌزطج١مدبد اٌزوث٠ٛدخ ٌٕظو٠ددخ االّدواٛ اٌىال١ٍىٝ.ْٔدبح ٔظو٠ددخ

اٌدددزؼٍُ ثبٌّؾبٌٚدددخ ٚاٌقطأ.اٌّفدددب١ُ٘ االٍبٍددد١خ ٌٕظو٠دددخ اٌدددزؼٍُ 

ثبٌّؾبٌٚخ ٚاٌقطأ.اٌّفب١ُ٘ االٍب١ٍخ ٌٕظو٠دخ اٌدزؼٍُ ثدباللزواْ. 

ٚظ١فددخ اٌّؼٍددُ كافددً اٌٖددف ٚفددك ٘ددنٖ إٌظو٠خرؼددل٠ً لددٛا١ٔٓ 

 [ ّوٚٛ اٌزؼٍُ -اٌزؼٍُ االٍب١ٍخ ٌضٛهٔل٠ه.

ٟ ِغدبي  ٠ظٙو ٚػ١ب ثبٌّْبوً اٌغبه٠خ ٚاٌوؤٜ اٌؾل٠ضخ ف 2/4 (0

 االلزٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ.

 ٠ؾلك اٌّْىالد ا١ٌّٕٙخ ٚئ٠غبك ؽٍٛال ٌٙب.  2/5 (3

٠زمٓ ٔطدبق ِٕبٍدت ِدٓ اٌّٙدبهاد ا١ٌّٕٙدخ اٌّزقٖٖدخ،  2/6 (4

ٚاٍددزقلاَ اٌٍٛددبئً اٌزىٌٕٛٛع١ددخ إٌّبٍددجخ ثّددب ٠قددلَ ِّبهٍددزٗ 

 ا١ٌّٕٙخ فٝ ِغبي  االلزٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ.

َ ثبٌٕيا٘دددخ ٚاٌّٖدددلال١خ ٠زٖدددوف ثّدددب ٠ؼىدددٌ االٌزددديا 2/22 (5

 ٚاالٌزياَ ثمٛاػل إٌّٙخ.

٠ّٕٝ مارٗ أوبك١ّ٠ب ١ِٕٙٚدب ٚلدبكها ػٍدٝ اٌدزؼٍُ اٌَّدزّو  2/20 (6

 فٝ ِغبي  االلزٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ. 

 

 

 اٌَّزٙلف ِٓ رله٠ٌ اٌّموه: -

 غٝ أْ ٠ىْٛ لبكها ػٍٝ اْ : جثؼل أْ ٠ٕزٟٙ اٌطبٌت ِٓ كهاٍخ اٌّموه ٠ٕ
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اٌّؼٍِٛبد  - د

 ١ُ:ٚاٌّفب٘

 

 

   2ِٓ ؽ١ش اٌقطٛادث١ٓ ٔظو٠بد اٌزؼٍُ  ١ّي. 2٠أ.    

 . ٠ؾلك اٌّمٖٛك ثبٌزؼٍُ ّٚوٚٛخ.0أ.

 . ٠نوو ِفَٙٛ أزمبي أصو اٌزؼٍُ.3أ.

. ٠ٛٙددؼ ّددوٚٛ أزمددبي أصددو اٌددزؼٍُ ٚاٌؼٛاِددً اٌَّددبػلح ػٍددٝ 4أ.

 االٔزمبي.

 . ٠زؼوف ػٍٝ ْٔأح ٔظو٠خ االّواٛ اٌىال١ٍىٝ.5أ.

 ػٍٝ ؽَت وً ٔظو٠خ . لٛا١ٔٓ اٌزؼٍُ ٠ْوػ.6أ.

 . ٠ؼلك اٌزطج١مبد اٌزوث٠ٛخ ٌٕظو٠بد ااٌزؼٍُ.7أ.

 

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ : - س

                

 

 اٌلافؼ١خ( –اٌّّبهٍخ  –ّوٚٛ اٌزؼٍُ)إٌٚظ  ٍق٠ٔ. 2ة.

 إٌظو٠بد اٌّفَوح الٔزمبي اصو اٌزؼٍُ ٠ؾًٍ. 0ة.

 اٌزطج١مبد اٌزوث٠ٛخ ٌٕظو٠بد اٌزؼٍُ ٖٕف.3٠ة.

ا١ٌّٕٙخ  اٌّٙبهاد -عـ

 اٌقبٕخ ثبٌّموه :

                 

 

 

 

  ٠طجك ٔظو٠بد اٌزؼٍُ فٟ اٌزؼ١ٍُ    2ط

جؼ٘ ِْىالد ٍٛء اٌزى١ف ٚاٌزٛافك ٌ ؽٍٛي ٠طجك. 0عـ.

 إٌفَٟ ِغ اٌز١ٍّناد.

 ِٙبهاد ٕف١خ ٍٍٛو١خ ئ٠غبث١خ ِٕبٍجخ َزقلَ . 4٠عـ.

َزقلَ اٌّّبهٍخ ٚاٌّؾبٌٚخ ٚاٌقطأ ؽزٝ ٠زّىٓ ِٓ .5٠عـ.

  2رؾم١ك اٌزؼٍُ ٚفبٕخ رؼٍُ اٌّٙبهاد اٌؾوو١خ
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 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ  - م

 

 

 

٠زؾمك ِٓ رم١د١ُ ماردٗ ثفبػ١ٍدخ ثّدب ٠قدلَ   0/4/3/2 (2

.   ػٍدُ اٌدٕفٌ اٌزؼ١ٍّدٝاٌّّبهٍخ ا١ٌّٕٙخ فٝ ِغدبي   

7 

٠زؾمدددك ِدددٓ رؾل٠دددل اؽز١بعبردددٗ اٌزؼ١ّ١ٍدددخ  0/4/3/0 (0

 8. اٌْق١ٖخ

٠َددبُ٘ فددٝ اٍددزقلاَ ّددجىخ اٌّؼٍِٛددبد   0/4/4/2 (3

 فٝ اٌؾٖدٛي ػٍدٝ اٌّؼٍِٛدبد ٚاٌّؼدبهف فدٟ ِغدبي

 9االلزٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ. -ػٍُ إٌفٌ اٌزؼ١ٍّٝ 

ؼب١ٌدخ فدٝ ٍدد١بلبد ٠جدبكه اٌدٝ   اٌم١دبكح ثف  0/4/6/0 (4

 ١ِٕٙ2خ ِقزٍفخ. 

٠جدبكه ثفؼب١ٌددخ اٌددزؼٍُ اٌدنارٟ ٚاٌَّددزّو فددٝ   0/4/8 (5

 25برٗ ِٚٙبهارٗ ا١ٌّٕٙخ. رط٠ٛو ِؼٍِٛ
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 ِؾزٜٛ اٌّموه:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٌزؼٍُ اٌٍَٛوٟ: ئٍٙبِبد إٌظو٠بد -االٍجٛع االٚي  :  

 اٌٍَٛو١خ فٟ اٌزؼ١ٍُ ، ِٕظٛه اٌٍَٛو١خ ٌٍزؼٍُ

االٍجٛع اٌضبٔٝ   : لٚب٠ب ٚأزمبكاد، ر١ّٕٚبد ٚرطج١مبد 

 اٌزؼٍُ ٚاٌؼ١ٍّبد اٌّؼوف١خ:-فٟ اٌزؼ١ٍُ . 

ضبٌش   :   أ( اٌّؼبٌغخ اٌّؼوف١خ االٍجٛع اٌ

 ٌٍّؼٍِٛبد ر١ّٕٚبد ٚرطج١مبد فٟ اٌزؼ١ٍُ. 

االٍجٛع اٌواثغ  :   ة( اٌزؼٍُ االٍزمجبٌٟ مٚ اٌّؼٕٝ 

ٚرطج١مبرٙب  Schema Theoryٚٔظو٠خ اٌّقطٛٛ 

 فٟ اٌزؼ١ٍُ. 

االٍجٛع اٌقبٌِ  :   ط( ث١بع١ٗ ٚرطج١مبد ٔظو٠زٗ 

 فٟ اٌزؼ١ٍُ. 

( إٌظو٠بد اٌزفبػ١ٍخ فٟ  االٍجٛع اٌَبكً :   ك 

إٌّٛ ٚاٌزؼٍُ اٌّؼوفٟ ٚكالالرٙب ٚرطج١مبرٙب فٟ 

 اٌزؼ١ٍُ .

 االٍجٛع اٌَبثغ  :  اِزؾبْ اػّبي إٌَخ  

االٍجٛع اٌضبِٓ ٘ـ( ٔظو٠خ اٌغْزبٌذ ٚرطج١مبرٙب فٟ 

 اٌزؼ١ٍُ .

االٍددجٛع اٌزبٍددغ :   إٌظو٠ددبد اٌزؼ١ّ١ٍددخ: ٔظو٠ددخ اٌزٖدد١ُّ  

 رٙب فٟ اٌزؼ١ٍُ.اٌزؼ١ٍّٟ ٌغب١ٔٗ ٚرطج١مب
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اٌفَدد١ٌٛٛع١خ فددٟ -إٌظو٠ددبد اٌؼٖددج١خ-االٍددجٛع اٌؼبّددو :    

 اٌزؼٍُ، ٚرطج١مبرٙب فٟ اٌزؼ١ٍُ.  

اٌّؼوف١دخ فدٟ -االٍجٛع اٌؾبكٞ ػْدو : إٌظو٠دخ االعزّبػ١دخ 

 اٌزؼٍُ ٌجٕلٚها ٚرطج١مبرٙب فٟ اٌزؼ١ٍُ.            

ؼٍُ االٍجٛع اٌضبٟٔ ػْدو : ٚكهاٍدخ ِقزجو٠دخ الٔزمدبي أصدو اٌدز

ِٚؼبٌغددددخ اٌّْددددىالد اٌزؼ١ّ١ٍددددخ ٚ إٌفَدددد١خ فددددٟ اٌّواؽددددً 

 .اٌلها١ٍخ اٌّقزٍفخ

 االٍجٛع اٌضبٌش ػْو: ِواعؼخ 

 االٍجٛع اٌواثغ ػْو: افزجبه ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ

 

 أٍب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ -5

 

 

 

 اٌّؾبٙوح -

 إٌّبلْخ ٚاٌؾٛاه   -

عٍَبد اٌؼٖف اٌنٕ٘ٝ ٚ٘ٝ ٛو٠مخ رؼزّل ػٍٝ  -

 -ل١ٚخ  -ؼ١ٍّٓ ِٓ فالي ) ٍإاي اٍزٕبهح اٌّز

    ِْىٍخ( ِٕٚبلْزٙب.

 اٌزؼٍُ إٌْٜ -اٌزؼٍُ اٌنارٝ -اٌزؼٍُ اٌزؼبٚٔٝ . -

 رجبكي األكٚاه. -

أٍب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  -6

ٌٍطالة مٜٚ اٌملهاد 

ثواِظ ػالع١خ ِزقٖٖخ ِٕٙب )ِْىٍخ ث١َطخ ٠جؾش  - 2

 ػٕٙب فٝ اٌّىزجخ(.
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 .عٍَبد ِٚمبثالد فوك٠خ -0 اٌّؾلٚكح

 رؼٍُ األلواْ.  -3

 رم٠ُٛ اٌطـــالة :   -7

 األٍب١ٌت اٌَّزقلِخ - م

 

 اػّبي ٍٕخ  أْطخ ٚرمبه٠و ٚافزجبهاد

 افزجبه رؾو٠وٜ ٔٙب٠خ اٌزوَ        

 اٍجٛػ١ب  اٌزٛل١ذ - ه

 األٍجٛع   اٌَبثغ

 اٌواثغ ػْواألٍجٛع   

 رٛى٠غ اٌلهعبد -عـ

 

 

 

                         كهعددددددخ 82     ٔٙب٠ددددددخ اٌفٖددددددً اٌلهاٍددددددٟ

       كهعخ02       أػّبي ف١ٍٖخ          

 لبئّخ اٌىزت اٌلها١ٍخ ٚاٌّواعغ : -8

 ِنوواد - م

 

وزبة ٠مَٛ ثٛٙؼٗ اٌمبئُ ثبٌزله٠ٌ ٚ ٠موٖ اٌمَُ  اٚ ٠ىٍف 

 اٌطالة ثز٠ٖٛو اؽل اٌّواعغ ٌألٍبرنح اٌىجبه فٝ اٌزقٖٔ

 

 ال ٠ٛعل وزت ٍِيِخ - ه
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 وزت ِمزوؽخ -عـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١ُ٘ ٚع١ددددددددٗ، ِٚؾّددددددددٛك َِٕددددددددٝ، ٚأؽّددددددددل ئثددددددددوا .2

(: ػٍددددُ اٌددددٕفٌ اٌزؼ١ٍّددددٝ، االٍددددىٕله٠خ، 0222ٕددددبٌؼ)

 ِووي االٍىٕله٠خ ٌٍىزبة.

(: 0223ئثددوا١ُ٘ ٚع١ددٗ، ِؾّددل لبٍددُ، ٚأؽّددل ٕددبٌؼ) .0

 ػٍُ إٌفٌ اٌزؼ١ٍّٝ، اٌمب٘وح، ّووخ اٌغّٙٛه٠خ اٌؾل٠ضخ.

أؽّددل ّددؼجبْ ِؾّددل، ٚأَِدد١خ اٌَدد١ل اٌغٕددلٜ، ٚٔددبعٝ  .3

ُ اٌدٕفٌ اٌزؼ١ٍّدٝ، االٍدىٕله٠خ، (: ػٍد0222ِؾّل لبٍُ)

 كاه اٌّؼبهف اٌغبِؼ١خ.

(:ػٍددددُ اٌددددٕفٌ 0222أؽّددددل ػجددددل اٌٍط١ددددف ئثددددوا١ُ٘) .4

 اٌزؼ١ٍّٝ،اٌمب٘وح، ؽٛهً ٌٍطجبػخ ٚإٌْو.

 

كٚه٠بد ػ١ٍّخ أٚ  -ك

 ْٔواد ... اٌـ

 ِغٍخ و١ٍخ اٌزوث١خ  -2

 ِغٍخ و١ٍخ االلزٖبك إٌّيٌٝ عبِؼخ إٌّٛف١خ. -0

 ف١َخ اٌّغٍخ اٌّٖو٠خ  ٌٍلهاٍبد إٌ -3

  

 هئ١ٌ ِغٌٍ اٌمَُ اٌؼٍّٟ اٌّموه:                                              َِٕك 

 ك/ ٍٍٜٛ ٔبٕو

 ك/ِٕٟ ػجلاٌواىق أثّٕٛت2أ                                              ك/ ١ّو٠ٓ ٌّّ

 أٍّبء ػ١ٌك/ 
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 (20ّٔٛمط هلُ )

 

 خبيؼت: انًُىفٍت

 نًُسنى كهٍت   : االقخصبد ا

 قطى   : االقخصبد انًُسنى وانخربٍت

 

 ر١ٕٛف ِموه كهاٍٟ

 

 ث١بٔبد اٌّموه -2

 اٌوِي اٌىٛكٜ : 

H 2221 

يُبهح وطرق اٍُ اٌّموه :  

  حذرٌص اقخصبد يُسنى

اٌفولخ / اٌَّزٜٛ : صب١ٔخ 

 ِبعَز١و 

اٌزقٖٔ :االلزٖبك 

 إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ

 ػلك اٌٛؽلاد اٌلها١ٍخ : 

 ػٍّٝ                 ٔظوٜ          

 

ــــــ 0

 ــ
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 ٘لف اٌّموه : -0

 

 

 

 

ػٕل أزٙبء اٌطبٌت ِٓ كهاٍخ اٌّموه ثٕغبػ ٠غت أْ رىْٛ 

 لبكها ػٍٝ أْ:

٠طجك إٌّٙظ اٌزؾ١ٍٍٟ ٚاٍزقلاِٗ فٝ ِغبي  2/0 (2

االلزٖبك  ِٕب٘ظ ٚٛوق رله٠ٌ الزٖبك ِٕيٌٝ

 إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ.

 

٠طجك اٌّؼبهف اٌّزقٖٖخ ٚكِغٙب ِغ  2/3 (0

اد اٌؼاللخ فٝ ِّبهٍزٗ ا١ٌّٕٙخ فٝ ِغبي اٌّؼبهف م

االلزٖبك  ِٕب٘ظ ٚٛوق رله٠ٌ الزٖبك ِٕيٌٝ

االرغب٘بد اٌغل٠لح فٝ رقط١ٜ  ) إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ.

ٚػٕبٕوٖ ٚاٍَٗ ٚاٍزوار١غ١بد   ٝإٌّٙظ اٌلهاٍ

 اٌزله٠ٌ ٚأٛاع إٌّب٘ظ(

 

٠ظٙو ٚػ١ب ثبٌّْبوً اٌغبه٠خ ٚاٌوؤٜ اٌؾل٠ضخ  2/4 (3

 رله٠ٌ الزٖبك ِٕيٌٝ ِٕب٘ظ ٚٛوقفٟ ِغبي 

 االلزٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ.

 

ّٕب٘ظ ٚٛوق رله٠ٌ ٠ٌؾلك اٌّْىالد ا١ٌّٕٙخ  2/5 (4

 ٚئ٠غبك ؽٍٛال ٌٙب. الزٖبك ِٕيٌٝ 
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٠زمٓ ٔطبق ِٕبٍت ِٓ اٌّٙبهاد ا١ٌّٕٙخ  2/6 (5

اٌّزقٖٖخ، ٚاٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ 

ِٕب٘ظ إٌّبٍجخ ثّب ٠قلَ ِّبهٍزٗ ا١ٌّٕٙخ فٝ ِغبي  

االلزٖبك إٌّيٌٝ ق رله٠ٌ الزٖبك ِٕيٌٝ ٚٛو

 ٚاٌزوث١خ.

٠زقن اٌمواهاد فٝ ١ٍبلبد ١ِٕٙخ ِقزٍفخ فٝ  2/8 (6

ِٕب٘ظ ٚٛوق رله٠ٌ الزٖبك ِٕيٌٝ ِغبي  

 االلزٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ  .

 

 

 

 اٌَّزٙلف ِٓ رله٠ٌ اٌّموه: -3

 ِٓ اٌّزٛلغ ثؼل كهاٍخ اٌّموه ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها ػٍٝ أْ:

اٌّؼٍِٛبد  . أ

 اٌّفب١ُ٘:ٚ

 

 

.  ٠نوو أٌٍ رٕظ١ُ إٌّب٘ظ اٌلها١ٍخ.2أ.   

.  ٠ؼلك اٌزٕظ١ّبد اٌّقزٍفخ ٌٍّٕب٘ظ اٌلها١ٍخ.0أ.   

.  ٠زؼوف ػٍٝ ثؼ٘ االٍزوار١غ١بد اٌؾل٠ضخ فٟ 3أ. 

 رله٠ٌ االلزٖبك إٌّيٌٝ

.٠ْوػ اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٚٔٝ 4ا    
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 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ : . ة

 

 

ّٕٙظ ٚاٌّفَٙٛ اٌؾل٠ش.ث١ٓ اٌّفَٙٛ اٌزم١ٍلٞ ٌٍ ٠مبهْ.2ة.  

.  ٠مبهْ ث١ٓ اٌزٕظ١ّبد اٌّقزٍفخ ٌٍّٕب٘ظ 0ة. 

 اٌلها١ٍخ.

. ٠مبهْ ث١ٓ اٌطوق اٌّقزٍفخ ٌزله٠ٌ االلزٖبك 3ة. 

 إٌّيٌٝ.

اٌّٙبهاد ا١ٌّٕٙخ  -عـ

 اٌقبٕخ ثبٌّموه :

 

 

. ٠َزقلَ االٍزوار١غ١بد اٌؾل٠ضخ فٟ رله٠ٌ 2ط.

 االلزٖبك إٌّيٌٝ.

اٌؾل٠ضخ فٟ رقط١ٜ إٌّٙظ  . ٠َزقلَ االرغب٘بد0ط. 

 اٌلهاٍٟ )ِٕٙظ االلزٖبك إٌّيٌٝ(

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ : - ه

 

 

 

٠ْبهن ثفؼب١ٌخ فٝ اٍزقلاَ اٌٍٛبئً  2/4/1/4 (2

 4اٌَّؼ١خ ٚاٌجٖو٠خ فٝ ػوٗ اٌّؼٍِٛبد. 

٠َبُ٘ ثىفبءح  فٝ اٍزقلاَ   رىٌٕٛٛع١ب  2/4/2/1 (0

اٌّؼٍِٛبد ثّب ٠قلَ رط٠ٛو اٌّّبهٍخ ا١ٌّٕٙخ ثّغبي  

 5ٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ. االلز

٠ْبهن ثىفبءح  فٝ رٛظ١ف اٌؾبٍت ا٢ٌٝ  2/4/2/2 (3

 6فٝ ِغبي  االلزٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ. 

٠زؾمك ِٓ رم١١ُ مارٗ ثفبػ١ٍخ ثّب ٠قلَ   2/4/3/1 (4
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اٌّّبهٍخ ا١ٌّٕٙخ فٝ ِغبي   االلزٖبك إٌّيٌٝ 

 7ٚاٌزوث١خ  . 

 ٠جبكه فٝ اٍزقلاَ  اٌّىزجخ   فٝ اٌؾٖٛي  2/4/4/2 (5

 22ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبهف. 

 

 ِؾزٜٛ اٌّموه:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –االٚي: ثؼ٘ ِفب١ُ٘ إٌّب٘ظ )ِفَٙٛ إٌّٙظ  األٍجٛع-

 –رغو٠ت إٌّٙظ  –ثٕبء إٌّٙظ  –ر١ُّٖ إٌّٙظ 

رط٠ٛو إٌّٙظ( –رم٠ُٛ إٌّٙظ   

االٍجٛع اٌضبٟٔ:  ِىٛٔبد إٌّٙظ ٚأ٘لافٗ، أٌٍ رٕظ١ُ -

 إٌّب٘ظ اٌلها١ٍخ

الٍجٛع اٌضبٌش: ِٕٙظ اٌّٛاك اٌلها١ٍخ إٌّفٍٖخ، ا -

ِٕٙظ اٌّغبالد اٌٛاٍؼخ( –ِٕٙظ اٌّٛاك اٌّزواثطخ   

االٍجٛع اٌواثغ :ِٕٙظ اٌٛؽلاد اٌلها١ٍخ -  

االٍجٛع اٌقبٌِ:ِٕٙظ إٌْبٛ -  

االٍجٛع اٌَبكً:  إٌّٙظ اٌّؾٛهٞ-  

االٍجٛع اٌَبثغ: ِملِخ ػٓ ثؼ٘ االٍزوار١غ١بد  -

له٠ٌ االلزٖبك إٌّيٌٝاٌؾل٠ضخ فٝ ر  

االٍجٛع اٌضبِٓ :ّٔبمط ٌالٍزوار١غ١بد اٌزله٠ٌ  -

 اٌؾل٠ضخ ِضً اٍزوار١غ١خ اٌزله٠ٌ اٌّزّب٠ي. 
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أٍب١ٌت اٌزؼ١ٍُ  -5

 ٚاٌزؼٍُ

 

 

اٌؼوٚٗ اٌزمل١ّ٠خ. ثبٍزقلاَِؾبٙواد ٔظو٠خ  -  

رله٠جبد ػ١ٍّخ. –  

  -إٌّبلْخ.

.اٌزؼٍُ إٌْٜ -اٌزؼٍُ اٌنارٝ اٌؼٖف اٌنٕ٘ٝ -  

أٍب١ٌت اٌزؼ١ٍُ  -6

ٚاٌزؼٍُ ٌٍطالة مٜٚ 

 ٖؼٛثبد اٌزؼٍُ اٍزوار١غ١بد اٌزله٠ٌ اٌؼالعٝ ٌ 

 رؼٍُ رؼبٟٚٔ ِٕٚبلْٗ

االٍجٛع اٌزبٍغ: ربثغ ّٔبمط ألٍزوار١غ١بد اٌزله٠ٌ  - 

اٍزوار١غ١خ  -اٌؾل٠ضخ ِضً اٍزوار١غ١خ ٍىبِجو

.....اٌـ -اٌوؤًٚ اٌّولّخ  

ّبمط ألٍزوار١غ١بد اٌزله٠ٌ االٍجٛع اٌؼبّو: ربثغ ٔ - 

 اٌؾل٠ضخ ِضً اٍزوار١غ١بد ِب ٚهاء اٌّؼوفخ .....اٌـ

االٍجٛع اٌؾبكٞ ػْو:اٍزوار١غ١خ  ِقططبد  -

 اٌزؼبهٗ اٌّؼوفٟ

االٍجٛع اٌزبٟٔ ػْو: اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ-  

 االٍجٛع اٌضبٌش ػْو:اٌزؼ١ٍُ اٌّقزٍٜ

وٟٚٔ االٍجٛع اٌواثغ ػْو:اٌفوق ث١ٓ اٌزؼ١ٍُ  االٌىز -

 ٚاٌزؼ١ٍُ اٌّقزٍٜ
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 اٌملهاد اٌّؾلٚكح

 رم٠ُٛ اٌطـــالة :   -7

 األٍب١ٌت اٌَّزقلِخ

 

 أْٔطخ أصٕبء اٌّؾبٙواد 

 اِزؾبْ اػّبي إٌَخ 

 اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ  

 اٌزٛل١ذ

 

 

4األٍجٛع   

8األٍجٛع         

  20األٍجٛع       

24األٍجٛع   

 رٛى٠غ اٌلهعبد -عـ

 

 

 

   كهعخ  82                            أٍٟٙب٠خ اٌفًٖ اٌله

  كهعخ 02                                      ٍٕخأػّبي 

 لبئّخ اٌىزت اٌلها١ٍخ ٚاٌّواعغ : -8

  0202ِنووح اٌمَُ اٌؼٍّٝ  ِنوواد - ى

 

 ال ٠ٛعل وزت ٍِيِخ -ً 
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 وزت ِمزوؽخ -عـ

 

 

 

 

o  ،أؽّل ؽ١َٓ اٌٍمبٔٝ: "إٌّٙظ، األٌٍ، اٌّىٛٔبد

 َ.0225ظ١ّبد" ػبٌُ اٌىزبة ، اٌزٕ

o  ٌُأؽّل ؽ١َٓ اٌٍمبٔٝ: إٌّب٘ظ ث١ٓ إٌظو٠خ ٚاٌزطج١ك، ػب

 َ.0224اٌىزت، اٌطجؼخ اٌواثؼخ، 

o  ٓأؽّل ؽ١َٓ اٌٍمبٔٝ، فبهػخ ؽَٓ ِؾّل: ِٕب٘ظ اٌزؼ١ٍُ ث١

 َ.0222اٌٛالغ ٚاٌَّزمجً، اٌمب٘وح، ػبٌُ اٌىزت، 

o  ،كاه ى٘واء أِبَ ِقزبه ؽ١ّلح: أٌٍ ثٕبء ٚرٕظ١ّبد إٌّب٘ظ

 َ.20225اٌْوق، اٌمب٘وح، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، 

o  ؽٍّٝ أؽّل اٌٛو١ً، ؽ١َٓ ث١ْو ِؾّٛك: االرغب٘بد اٌؾل٠ضخ

فٝ اٌزقط١ٜ ٚرط٠ٛو ِٕب٘ظ اٌّوؽٍخ األٌٚٝ، كاه اٌفىو 

 0225اٌؼوثٝ، 

o  ،َٛٙؽٍّٝ أؽّل اٌٛو١ً، ِؾّل أ١ِٓ اٌّفزٝ: "إٌّب٘ظ" اٌّف

 0223ٔغٍٛ اٌّٖو٠خ، اٌؼٕبٕو، األٌٍ، اٌزٕظ١ّبد، ِىزجخ األ

o  ػجل اٌؾبفع ٍالِخ: "اٌٍٛبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚإٌّب٘ظ"، كاه اٌفىو

 َ.0224ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ ، 

o  ػٍٝ أؽّل ِلوٛه: ِٕب٘ظ اٌزوث١خ أٍَٙب ٚرطج١مبرٙب، كاه

 َ.0223اٌفىو اٌؼوثٝ، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ، 

o  وٛصو ؽ١َٓ وٛعه: ارغب٘بد ؽل٠ضخ فٝ إٌّب٘ظ ٚٛوق

 َ.0226لزٖبك إٌّيٌٝ، ػبٌُ اٌىزت، اٌزله٠ٌ اال
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o  ،ِؾّل ِؾّل اٌٙبكٞ: اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ ػجو ّجىخ االٔزؤذ

 َ.0225اٌلاه اٌّٖو٠خ اٌٍجٕب١ٔخ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، 

 

 

 

كٚه٠بد ػ١ٍّخ أٚ  -ك

 ْٔواد ... اٌـ

  

 اٌّغٍخ اٌّٖو٠خ ٌٍّٕب٘ظ ٚٛوق اٌزله٠ٌ 

 

 

 هئ١ٌ ِغٌٍ اٌمَُ اٌؼٍّٝ :           اٌّموه:                      َِٕك 

 ك/ ٍٙبَ اٌْبفؼٝ

 ك/ ِوٖٚ ٕالػ 

 .ك/ ِٕٝ ػجلاٌواىق أثّٕٛتأ                          ك/ أٍّبء ػ١َٟ       
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 (20ّٔٛمط هلُ )

 

 خبيؼت : انًُىفٍت

 كهٍت :   االقخصبد انًُسنى 

 قطى :    االقخصبد انًُسنى وانخربٍت
 

 ر١ٕٛف ِموه كهاٍٟ

 

 ث١بٔبد اٌّموه -2

 اٌوِي اٌىٛكٜ : 

H 2212 

 اٍُ اٌّموه : 

 وّج١ٛرو

 اٌفولخ / اٌَّزٜٛ : صب١ٔخ ِبعَز١و

اٌزقٖٔ :االلزٖبك 

 إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ

 ػلك اٌٛؽلاد اٌلها١ٍخ :  ٔظوٜ                 ػٍّٝ         

 

 

 ٘لف اٌّموه : -0

 

 

 

ٝ ٠ٖجؼ اٌطبٌت اٌّؼٍُ ثّؼٍِٛبد ِٚٙبهاد أٍب١ٍخ و ري٠ٚل

ٚاػ١ب ثى١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌىّج١ٛرو ٍٚٚبئً اٌزىٌٕٛٛع١ب 

 اٌؾل٠ضخ                                 

 

 اٌَّزٙلف ِٓ رله٠ٌ اٌّموه: .3

 ثؼل أْ ٠ٕزٟٙ اٌطبٌت ِٓ كهاٍخ اٌّموه ٠غت أْ ٠ىْٛ لبكه ػٍٝ أْ :

0 0 
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 اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّفب١ُ٘:أ.

 

 

 

 

 

 

 

 ١برٙب ٚاٍزقلاِبرٙب ٠ؼوف ِب١٘خ اٌؾبٍجبد ٚاِىبٔ -2أ 

 ٠ؼوف ِىٛٔبد اٌؾبٍجبد اٌْق١ٖخ -0أ 

 اٍب١ٍبد أظّخ اٌزْغ١ً ٚاٌزؼبًِ ِؼٙب ٠نوو-3أ 

٠ؼوف ّجىبد اٌؾبٍت ٠َٚزف١ل ِٕٙب فٝ اٌؼ١ٍّخ   – 4 أ

 اٌزؼ١ّ١ٍخ

٠نوو اٌزؼو٠فبد اٌقبٕخ ثبٌّىٛٔبد األٍب١ٍخ ٌٍؾبٍت  -5أ  

 األٌٝ 

٠ٛٙؼ اٌفوق ث١ٓ اٌناووح -6أ    

Ram ،rom ٌٍؾبٍت األٌٝ    

٠ٛٙؼ ٛوق اٌزؼبًِ ِغ أٔظّخ اٌزْغ١ً -7أ    

 

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ :ة.

 

 

 

ثوِغ١بد اٌؾبٍت ٌوفغ  اٍزقلاَ  ٠ؾًٍ ٛوق   -2ة 

 اٌىفبءح ٚ ى٠بكح اإلٔزبع١خ اٌفوك٠خ.

 ِواؽً اٌزطٛه اٌزبه٠قٝ ٌٍؾبٍت االٌٝ. ٠ٖٕف -0ة 

٠مبهْ ث١ٓ أعٙيح اإلكفبي ٚاإلفواط ِٓ ؽ١ش  -3ة 

 ١ياد ٚاٌؼ١ٛة.اٌّّ

 ١ٕبغخ اٌجواِظ. قٛو ٠ٖٕف-4ة 
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ٛوق اٌزؼبًِ ِغ أٔظّخ اٌزْغ١ً ٠ىزت ِٛٙٛػب ػٓ  -5ة

 اٌّقزٍفخ.

اٌّٙبهاد ا١ٌّٕٙخ  -عـ

 اٌقبٕخ ثبٌّموه :

 

 

 

 

 اٌؾبٍت االٌٝ فٝ رله٠ٌ االلزٖبك إٌّيٌٝ طجك٠  -2ط 

 اٌؾبٍت االٌٝ و١ٍٍٛخ رؼ١ّ١ٍخ ٠َزقلَ   – 0ط 

 ٔذ فٝ اٌزؼٍُ االٌىزوٚٔٝاالٔزو  قل٠ََز  -3ط 

 ٠طجك ٔظبَ اٌزؼٍُ ػٓ ثؼل ٚاالٍزفبكح ِٕٗ  -4ط 

ِٓ ّجىبد اٌؾبٍت االٌٝ فٝ ٠َٕك ٛوق االٍزفبكح  – 5ط

 هفغ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ :ك.

 

٠َبُ٘ ثىفبءح  فٝ اٍزقلاَ   رىٌٕٛٛع١ب  0/4/0/2 (2

 اٌّؼٍِٛبد ثّب ٠قلَ رط٠ٛو اٌّّبهٍخ ا١ٌّٕٙخ ثّغبي 

 5االلزٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ. 

٠ْبهن ثىفبءح  فٝ رٛظ١ف اٌؾبٍت ا٢ٌٝ  0/4/0/0 (0

 6فٝ ِغبي  االلزٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ. 

٠َبُ٘ فٝ اٍزقلاَ ّجىخ اٌّؼٍِٛبد فٝ   0/4/4/2 (3

 اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبهف فٟ ِغبي

 9االلزٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ.  (4

خ   فٝ اٌؾٖٛي ٠جبكه فٝ اٍزقلاَ  اٌّىزج  0/4/4/0 (5

 22ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبهف. 
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 ِؾزٜٛ اٌّموه:  -4

 -االٍجٛع االٚي:

 -االٍجٛع اٌضبٔٝ:

 -االٍجٛع اٌضبٌش:

 -االٍجٛع اٌواثغ:

 -االٍجٛع اٌقبٌِ:

 -االٍجٛع اٌَبكً:

 -االٍجٛع اٌَبثغ:

 -االٍجٛع اٌضبِٓ:

 -االٍجٛع اٌزبٍغ:

 -االٍجٛع اٌؼبّو:

 -االٍجٛع اٌؾبكٜ ػْو:

 -جٛع اٌضبٔٝ ػْو:االٍ

 االٍجٛع اٌضبٌش ػْو

   

 عٌٛخ ٍو٠ؼخ لجً أْ ٔجلأ

 Computer Basics: أٍب١ٍبد اٌؾبٍٛة 

 اٌزطٛه اٌزبه٠قٟ ٌٍؾبٍٛة

إٌظبَ األٍب١ٍخ  ٚؽلح  System Unit 

 Input-Output: أعٙيح اإلكفبي ٚاإلفواط 

 Secondary Storage: اٌزقي٠ٓ اٌضبٔٛٞ 

 System Software -ثواِظ إٌظبَ   

 Application Software: ثواِظ اٌزطج١مبد 

 Programming Languages ١ٕبغخ اٌجواِظ : 

 Computer Network -ّجىخ اٌؾبٍٛة   :

االٔزؤذ :  The Internet 

 أزمبء ؽبٍٛة ّقٖٟ

 رغن٠خ هاعؼخ
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 أٍب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ -5

 

 .أ.  اٌّؾبٙوح   

 ة.إٌّبلْخ

 ط.اٌزطج١ك اٌؼٍّٝ ٌٍؾبٍت.

أٍب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  -6

ٌٍطالة مٜٚ اٌملهاد 

 اٌّؾلٚكح

اٍزوار١غ١بد اٌزله٠ٌ اٌؼالعٝ ٌٖؼٛثبد اٌزؼٍُ.أ.   

 

 

 رم٠ُٛ اٌطـــالة :   -7

 األٍب١ٌت اٌَّزقلِخ - ى

 

 

 اػّبي ٍٕخ 

 ٝرطج١م 

 ٜافزجبه رؾو٠و 

 اٌزٛل١ذ -ً 

 

 

 األٍجٛع   اٌَبثغ

اٌضبٔٝ ػْواألٍجٛع     

اٌواثغ ػْواألٍجٛع     

 ى٠غ اٌلهعبدرٛ -عـ

 

 

 

   كهعخ    62                         ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ

 كهعخ

 كهعخ     02                     اٌؼٍّٝ          االِزؾبْ 

              َٕخأػّبي ف

  كهعخ        02                    
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 لبئّخ اٌىزت اٌلها١ٍخ ٚاٌّواعغ : -8

 ِنوواد -ُ 

 

اٌمبئُ ثبٌزله٠ٌ ٚ ٠موٖ اٌمَُ  اٚ ٠ىٍف وزبة ٠مَٛ ثٛٙؼٗ 

 اٌطالة ثبالٍزؼبٔخ ثأؽل اٌّواعغ ٌألٍبرنح اٌىجبه فٝ اٌزقٖٔ

 ال ٠ٛعل وزت ٍِيِخ -ٓ 

وزت ِزؼٍمخ ثأٍب١ٍبد رْغ١ً اٌؾبٍت ا٢ٌٝ ٚاالٍدزفبكح ِٕدٗ  وزت ِمزوؽخ -عـ

 فٝ رؼ١ٍُ أٍب١ٍبد االلزٖبك إٌّيٌٝ.

كٚه٠بد ػ١ٍّخ أٚ  -ك

 ْٔواد ... اٌـ

  ٠ٛعلال 

 

 اٌّموه:                                                 هئ١ٌ ِغٌٍ اٌمَُ اٌؼٍّٝ       َِٕك

 ك/ هاّل ف١ًٍ ٍبٌُ

 ك/ ِٕٝ ػجلاٌواىق أثّٕٛت :أ                             ك/ أٍّبء ػ١َٟ 
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 (20ّٔٛمط هلُ )

 

 خبيؼت : انًُىفٍت

 نى كهٍت :   االقخصبد انًُس

 قطى :   االقخصبد انًُسنى وانخربٍت
 

 ر١ٕٛف ِموه كهاٍٟ

 

 ث١بٔبد اٌّموه -2

 اٌوِي اٌىٛكٜ : 

H 2222 

 اٍُ اٌّموه :  

 إحصبء يخقذو

 اٌفولخ / اٌَّزٜٛ : صب١ٔخ/

 ِبعَز١و

اٌزقٖٔ :االلزٖبك 

 إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ

 ػٍّٝ         ٌلها١ٍخ :  ٔظوٜ               ػلك اٌٛؽلاد ا

 

 

 ٘لف اٌّموه : -0

 

 

 

 

 ػٍٝ ِفَٙٛ اإلؽٖبء ٚأ٘لافٗ.اْ ٠زؼوف  (2

 ثى١ف١خ اٍزقلاَ األٍب١ٌت اإلؽٖبئ١خ. اْ ٠ٍُ  (0

األٍب١ٌت اإلؽٖبئ١خ فٟ ٕٚف ٚرؾ١ًٍ  اْ ٠طجك (3

فٟ ؽً أٔٛاع  اْ ٠َزقلَ االؽٖبء  اٌج١بٔبد.

 خّْىالد اٌّقزٍفاٌ

0 0 
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 ِٙبهاد اٌزؾ١ًٍ اإلؽٖبئٟ.اْ  ٠زمٓ  (4

اَ ٘نا اٌؼٍُ فٟ ِغبي ّٔبمط ػٍٝ اٍزقلاْ ٠طجك  (5

 االلزٖبك إٌّيٌٟ ٚاٌزوث١خ

اٌْوٚٛ الٍزقلاَ األٍب١ٌت اإلؽٖبئ١خ  اْ ٠فُٙ  (6

اٌّقزٍفخ فٟ ٙٛء َِزٜٛ ل١بً اٌّزغ١و، ٚٛج١ؼخ 

اٌؼ١ٕخ اٌَّزقلِخ، ٚ ػلك اٌّزغ١واد، ٚرؾل٠ل 

ٚٙغ اٌّزغ١واد، ِٚؼوفخ ٛج١ؼخ اٌؼاللبد 

 ٚغ١و٘ب ِٓ اٌْوٚٛ.

 

 

 ٌّموه:اٌَّزٙلف ِٓ رله٠ٌ ا -3

 ِٓ اٌّزٛلغ ثؼل كهاٍخ اٌّموه ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكه ػٍٝ أْ:

 اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّفب١ُ٘:أ.

 

 

 

 

 

اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّٖطٍؾبد األٍب١ٍخ فٟ ػٍُ  نوو. 2٠أ.

 اإلؽٖبء 

اٌّجبكب األٍب١ٍخ ٌٕظو٠خ االؽزّبالد  ٛٙؼ٠ -0أ 

 ٚرطج١مبرٙب.

ث١ٓ أُ٘ اٌؼ١ٍّبد ٚاإلعواءاد  ١ّي٠  - 3أ 

 اٌّزملِخ اٌّزؼٍمخ ثز١ٕٛف اٌج١بٔبد اإلؽٖبئ١خ
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 ٚاٌّزغ١واد

 غ٠ٖف اٌج١بٔبد ثبٍزقلاَ اٌّمب١٠ٌ اإلؽٖبئ١خ ِ-4أ 

 ئكهان ِلٌٛالرٙب 

٠زؼوف ػٍٝ اٌؼاللبد ث١ٓ اٌظٛا٘و ِٓ فالي ث١بٔبرٙب – 5أ   

ٛوق ِؼبٌغخ اٌج١بٔبد ٚرؾ١ٍٍٙب٠ْوػ  6أ   

 

 

 اٌّٙبهاد اٌن١ٕ٘خ :ة.

 

 

 

بء ِٓ ؽ١ش االٍزقلاِبدث١ٓ أٍب١ٌت اإلؽ٠ٖمبهْ .2ة   

أُ٘ األٍب١ٌت اإلؽٖبئ١خ  ٠قطٜ  اٍزقلاَ .0ة    

 اٌجبهاِزو٠خ  ٚاٌالثبهاِزو٠خ

١خ اٌَّزقلِخ ٌفُٙ اٌفوٚق اٌّفب١ُ٘ االؽٖبئ ٠ٖٕف . 3ة

 ث١ٕٙب 

أٔٛاع اٌج١بٔبد اإلؽٖبئ١خ ١ِّٚياد وً ِٕٙب  ٠ٖٕف .4ة

 ِٚغبالد اٍزقلاِبرٙب. 

اٌّٙبهاد ا١ٌّٕٙخ  -عـ

 ٌّموه :اٌقبٕخ ثب

 

 

 

.  ٠طجك إٌّٙظ اإلؽٖبئٟ فٟ كهاٍبد ٚثؾٛس 2عـ 

 االلزٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ 

أٔٛاع اٌج١بٔبد اإلؽٖبئ١خ ٚ اٌزؾ١ًٍ ٠َزقلَ   -0عـ 

 اإلؽٖبئٟ إٌّبٍت ٌزؼ١ُّ إٌزبئظ.

٠طجك اٌّؼبٌغبد االؽٖبئ١خ فٝ  اٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس  -3 عـ
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  spss ثّب فٟ   مٌه اٍزقلاَ اٌؾيَ اإلؽٖبئ١خ  

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ : - ى

 

 

 

 

 

 

٠ْبهن ثفؼب١ٌخ فٝ  0/4/2/0 (2

اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌَّؼ١خ ٚاٌجٖو٠خ فٝ ػوٗ 

 4اٌّؼٍِٛبد. 

٠َبُ٘ ثىفبءح  فٝ اٍزقلاَ    0/4/0/2 (0

رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ثّب ٠قلَ رط٠ٛو اٌّّبهٍخ 

 5ا١ٌّٕٙخ ثّغبي  االلزٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ. 

٠ْبهن ثىفبءح  فٝ  0/4/0/0 (3

رٛظ١ف اٌؾبٍت ا٢ٌٝ فٝ ِغبي  االلزٖبك إٌّيٌٝ 

 6ٚاٌزوث١خ. 

٠َبُ٘ فٝ اٍزقلاَ ّجىخ   0/4/4/2 (4

اٌّؼٍِٛبد فٝ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبهف 

 9االلزٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ.  فٟ ِغبي

 

 ِؾزٜٛ اٌّموه:  -4

 

 

 

 

 اٌّٛٙٛػبد األٍجٛع

2 

 

ػوٗ  -ِفب١ُ٘ أٍب١ٍخ فٟ ػٍُ االؽٖبء 

 اٌزٛى٠غ اٌطج١ؼٟ -ٚرٕظ١ُ اٌج١بٔبد

0 
 ِجبكب االؽزّبالد ٚاٌزٛى٠ؼبد االؽزّب١ٌخ

 افزجبهاد اٌفوٚٗ اإلؽٖبئ١خ
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3 

اٌّزغ١واد ٚأٔٛاػٙب ، االفزجبه اإلؽٖبئٟ 

ٌٍفو١ٙبد ، ِفَٙٛ اٌلالٌخ اإلؽٖبئ١خ ، فطأ 

إٌٛع األٚي ٚإٌٛع اٌضبٟٔ ، لٛح االفزجبه 

  اإلؽٖبئٟ

4 
ٍخ ِمب١٠ٌ إٌيػخ ٕٚف اٌج١بٔبد : كها

 اٌّووي٠خ )اٌّزٍٜٛ ٚا١ٌٍٜٛ ٚإٌّٛاي (

5 

االٔؾواف  -ِمب١٠ٌ اٌزْزذ ) اٌّلٜ 

اٌّؼ١بهٞ( ٚاٌؾىُ ػٍٝ اػزلا١ٌخ رٛى٠غ اٌج١بٔبد 

 ثبٌزوو١ي ػٍٝ اٌلهعبد اٌقبَ

6 
ِمبهٔخ اٌّزٍٛطبد  : افزجبه " د " 

 ٌٍّغّٛػبد اٌَّزمٍخ ٚاٌّورجطخ

7 
ٖ ، اٌّمبهٔبد رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ أؽبكٞ االرغب

 اٌجؼل٠خ )١ّف١ٗ، رٛوٟ(

 ِؼبِالد االهرجبٛ 8

 االٔؾلاه اٌقطٟ 9

 اٌزؾ١ًٍ اٌؼبٍِٟ  22

 االؽٖبء اٌالثبهِزوٞ 22

 رؾ١ًٍ اٌضجبد 20
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23- 

24 
 spssرطج١مبد ثبٍزقلاَ ثؤبِظ 

 
 

أٍب١ٌت اٌزؼ١ٍُ  -5

 ٚاٌزؼٍُ

 

 

 اٌّؾبٙوح -

 إٌّبلْخ ٚاٌؾٛاه  -

 ٓاٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٚاٌزّبه٠  -

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٚٔٝ . -

أٍب١ٌت اٌزؼ١ٍُ  -6

ٚاٌزؼٍُ ٌٍطالة مٜٚ 

 اٌملهاد اٌّؾلٚكح

 عٍَبد ِٚمبثالد فوك٠خ. -

 رؼٍُ األلواْ.  -

 رم٠ُٛ اٌطـــالة :   -7

األٍب١ٌت  -ُ 

 اٌَّزقلِخ

 

 

 اِزؾبْ اػّبي إٌَخ. -2

 اِزؾبْ اٌؼٍّٝ. -0

 االِزؾبْ ٔٙبئٝ  -3

 األٍجٛع اٌَبثغ اٌزٛل١ذ -ٓ 

 األٍجٛع اٌضبٟٔ ػْو

 األٍجٛع اٌواثغ ػْو 
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 رٛى٠غ اٌلهعبد -عـ

 

 

   كهعخ62                             ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ

     كهعخ02ِٕزٖف اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚأػّبي إٌَخ       

 كهعخ02                            االِزؾبْ اٌؼٍّٝ            

 لبئّخ اٌىزت اٌلها١ٍخ ٚاٌّواعغ : -8

 ٠ٛعل  ال ِنوواد -ٗ 

 ال ٠ٛعل وزت ٍِيِخ -ٛ 

 وزت ِمزوؽخ -عـ

 

 

 

 

( ، اٌل١ًٌ اإلؽٖبئٝ فٝ رؾ١ًٍ 0224ا١ٌَل أثٛ ٘بُّ )

 ، اٌو٠بٗ ، ِىزجخ اٌوّل  Spss ثؤبِظاٌج١بٔبد ثبٍزقلاَ 

( ، األٍب١ٌت اإلؽٖبئ١خ االٍزلال١ٌخ 0222ٕالػ ػالَ )

اٌجبهاِزو٠خ ٚاالثبهاِزو٠خ فٝ رؾ١ًٍ ث١بٔبد اٌجؾٛس إٌف١َخ 

 ٚاٌزوث٠ٛخ ، اٌمب٘وح ، كاه اٌفىو اٌؼوثٝ

 

( : ػٍُ إٌفٌ االؽٖبئٟ، 0222ػجبً ِؾّٛك ػٛٗ )

 االٍىٕله٠خ، كاه اٌّؼوفخ اٌغبِؼ١خ.

 

( ، األٍب١ٌت اإلؽٖبئ١ـخ فٝ اٌؼٍَٛ 0226ٕالػ ِواك )

 إٌف١َخ ٚاٌزوث٠ٛخ ٚاالعزّبػ١خ ، اٌمب٘وح ، االٔغٍٛ اٌّٖو٠خ .
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كٚه٠بد ػ١ٍّخ أٚ  -ك

 ... اٌـْٔواد 

 ال ٠ٛعل

  

 هئ١ٌ ِغٌٍ اٌمَُ اٌؼٍّٝ                                  اٌّموه  َِٕك  

    

 أ٠ّٓ أ١ِٓ ػجل اٌالٖك/ 

 .ك/ ِٕٝ ػجلاٌواىق أثّٕٛتأ                                   ك/ أٍّبء ػ١َٟ   
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 (21ًَىرج رقى )

 خ إٌّٛف١خعبِؼخ / أوبك١ّ٠خ : عبِؼ

 و١ٍخ / ِؼٙل :   االلزٖبك إٌّيٌٟ

 لَُ :    االلزٖبك إٌّيٌٟ ٚاٌزوث١خ

 

 يقرر دراضً حىصٍف
 

 بيانات المقرر -١
الفرقة / المستوى : اولي  اسم المقرر : تغذية متقدم  H2112الرمز الكودى : 

 ماجستير/فصل دراسي أول
التخصص : االقتصاد المنزلي 

 والتربية
    ١عممى                ٢الدراسية :  نظرى        عدد الوحدات

 
اهداف  -٢

 المقرر :
 
 
 
 

والعالقة بينها وبين بعضها   العناصر الغذائية األساسية  ان يتعرف عمي ٢.١
 ودورها في جسم االنسان وبالعمميات الفسيولوجية 

بين الفئات العالقة بين التغذية والصحة والوقاية من االمراض  ان يتعرف عمى  ٢.٢
 الحساسة في المجتمع

االحتياجات الغذائية لمفئات الحساسة في المجتمع وتوضيح تأثير  ان يقدر  ٢.٣
 والمناعة ورد الفعل المناعى النقص الغذائي عمى حالتهم الغذائية والصحية

 ومراحل الهضم واالمتصاص أهمية العمميات االيضية المختمفة ان يدرك ٢.٤
 لمطاقة وأثر ذلك عمى وزن الجسم المعناصر الغذائية و ذائيوبخاصة التمثيل الغ

الوظيفية ومضادات االكسدة من حيث دورها  المخ األغذيةانواع  التعرف عمى  ٢.٥
 واهميتها وكيفية االستفادة منها في التغذية في الصحة والمرض



 

 انهٍئت انقىيٍت نضًبٌ خىدة انخؼهٍى واالػخًبد  

 

 
 وحذة ضًبٌ اندىدة

 

65 
 

 
 المستهدف من تدريس المقرر: -٣

المعمومات  ٣.٣
 والمفاهيم: )م ف(

 صف تركيب جسم االنسان والعمميات االيضية والفسيولوجية وعالقتها بالتغذيةي ٣.١.١
 يعدد النظريات واالساسيات المتعمقة بالعناصر الغذائية وتغذية الفئات الحساسة  ٣.١.٢
يصف العالقة بين التغذية وكال من المناعة والحساسية الغذائية وهشاشة  ٣.١.٣

 العظام واالنيميا الغذائية
مخص أهم األسس العممية لمغذاء والتغذية السميمة لمفئات الحساسة في ي ٣.١.٤

 المجتمع.
يوضح دور األغذية الوظيفية ومضادات االكسدة في تغذية االنسان في  ٣.١.٥

 الصحة والمرض
 االحتياجات الغذائية لمفئات العمرية المختمفة بالمجتمع يشرح ٣.١.٦
 ية المهندسة وراثيايميز بين األغذية الطبيعية واألغذ ٣.١.٧
 يحدد العالقة بين المتناول من السعرات ووزن الجسم  ٣.١.٨
 يشرح مراحل هضم وامتصاص العناصر الغذائية المختمفة. ٣.١.٩

 
المهارات  ٣.٢

 الذهنية : )م ذ(
يقترح حموال عممية وعممية لمتغمب عمي مشاكل النقص الغذائي عند فئات  ٣.٢.١

 المجتمع الحساسة.
ربط بين الحالة الفسيولوجية والصحية لمفرد ونوعية الغذاء ومدي كفاية ي ٣.٢.٢

 الماخوذ من العناصر الغذائية المختمفة.
يخطط وجبات غذائية متوازنة تفي باالحتياجات الغذائية لمفئات الحساسة  ٣.٢.٣
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 بالمجتمع
يادة يقترح أساليب مبتكرة لمتغمب عمي مشاكل سوء التغذية وبخاصة السمنة وز  ٣.٢.٤
 الوزن

يكتب موضوعا عمميا عن مشكمة االنيميا الغذائية وهشاشة العظام والحساسية  ٣.٢.٥
 الغذائية وطرق عالجهم

يحمل العادات الغذائية المنتشرة في المجتمع المصري ويحدد الضار من النافع  ٣.٢.٦
 لمفئات الحساسة بالمجتمع

واالصابة بامراض سوء  يربط بين نقص او زيادة بعض العناصر الغذائية ٣.٢.٧
 التغذية
 يصنف األغذية المهندسة وراثيا من األغذية الغير مهندسة وراثيا  ٣.٢.٨

المهارات  ٣.٣
المهنية )م ه( 

 الخاصة بالمقرر :

يستخدم الحاسوب لحساب االحتياجات الغذائية لمفئات المختمفة تبعا لمعمر  ٣.٣.١
 والجنس .... الخ

ومات العممية المكتسبة في تغير العادات الغذائية السيئة يطبق المعارف والمعم ٣.٣.٢
 لالفراد والجماعات الي عادات صحية وسميمة.

التغذية السميمة في تحسين الحالة الغذائية والصحية لالفراد وبخاصة  يستخدم ٣.٣.٣
 الفئات الحساسة في المجتمع

والوقاية من  رد الفعل المناعيب المرتبطةالغذاء  طرق استخدام يضبط   ٣.٣.٤
 امراض سوء التغذية وهشاشة العظام وغيرهم من االمراض المتعمقة بالتغذية
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المهارات  ٣.٤
 العامة : )م ع(

يشارك بفعالية فى استخدام الوسائل السمعية والبصرية فى عرض  ٢/٤/١/٤
 ٤المعمومات. 

وير يساهم بكفاءة  فى استخدام   تكنولوجيا المعمومات بما يخدم تط ٢/٤/٢/١
 ٥الممارسة المهنية. 

يساهم فى استخدام شبكة المعمومات فى الحصول عمى المعمومات   ٢/٤/٤/١
 ٩والمعارف. 

 ١1يبادر فى استخدام  المكتبة   فى الحصول عمى المعمومات والمعارف.   ٢/٤/٤/٢
 ١١يساهم فى وضع قواعد ومؤشرات تقييم أداء اآلخرين  ٢/٤/٥
 ١٥مل . يشارك ضمن فرق الع  ٢/٤/٦/١
 

محتوى  -٤
 المقرر: 

 

 مقدمة -١ األسبوع االول
 

 عمميات الهضم واالمتصاص:  -٢ األسبوع الثاني
  الوصف التشريحي لمقناة الهضمية 
 الحركة الدودية واهميتها 
  اهم العصارات الهاضمة 
  األمعاء الدقيقة  –المعدة  –المريء  –مراحل الهضم المختمفة بداية من الفم– 

 البريبيوتيك(  –الغميظة )البروبيوتيك األمعاء 
  العصارة البنكرياسية 
  امالح الصفراء 
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 السعرات وتوازنها وعالقتها بوزن الجسم -٣ األسبوع الثالث
 مقدمة 
 كمية السعرات المنصرفة وحساب االحتياجات 
  عالقة السعرات بعمميات االيض 
 )تركيب ووزن الجسم )السمنة 
 قياس تركيب الجسم 
 خوذ والمنصرف من السعرات تنظيم الما 
 اهم الهرمونات التي تؤثر في ايض السعرات 

 تغذية المراة الحامل -٤ األسبوع الرابع
 التغيرات التي تحدث خالل فترة الحمل 
 االحتياجات الغذائية 
 تخطيط وجبات الحامل 
  الوزن المكتسب 
 المشاكل الغذائية 
 الحامل المراهقة 

 المرضع تغذية المراة -٥ األسبوع الخامس
 التغيرات التي تحدث خالل فترة الرضاعة 
 االحتياجات الغذائية الم والرضيع 
 الرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعية 
 األغذية التكميمية واغذية الفطام 
 تخطيط وجبات االم المرضع 
  المشاكل الغذائية 
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 التغذية خالل مرحمة الطفولة -٦ األسبوع السادس
 تي تحدث خاللهامرحمة النمو والتغيرات ال 
 االحتياجات الغذائية 
  تخطيط وجبات الطفل 
 المشاكل الغذائية 

 التغذية خالل مرحمة المراهقة  -٧ األسبوع السابع
 مرحمة النمو والتغيرات التي تحدث خاللها 
 االحتياجات الغذائية 
   تخطيط وجبات المراهق 
 )المشاكل الغذائية )السمنه واالنيميا 
 اختيار الغذاء العوامل التي تؤثر في 

 التغذية وهشاشة العظام -٨ األسبوع الثامن
 نظرة عامة عمي الهيكل العظمي 
 أسباب واعراض ومدي انتشار هشاشة العظام 
 العالقة بين التغذية وهشاشة العظامه 
 تخطيط وحبات مرضي هشاشة العظام 

 التغذية والمناعه - ٩ األسبوع التاسع
 نظرة عامة عمي جهاز المناعه 
 المناعه ضد الذات امراض 
 العالقة بين التغذية وجهاز المناعه 
 تاثير العناصر الغذائية المختمفة عمي جهاز المناعه 
 كيف نسحن من أداء جهاز المناعه 
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 األغذية الوظيفية ومضادات االكسدة -١1 األسبوع العاشر
 مقدمة 
 تعريف األغذية الوظفية 
 المصادر الغذائية 
 عالقتها بالصحة 

ادي األسبوع الح
 عشر

 سوء التغذية والحساسية الغذائية -١١
 أسباب وطرق عالج امراض سوء التغذية 
 ميكانيزم الحساسية الغذائية 
 األغذية المسببة لمحساسية 
 رد الفعل العكسي لمطعام 

األسبوع الثاني 
 عشر

 االنيميا الغذائية -١٢
 أنواع االنيميا 
 أسباب ومدي انتشار االنيميا الغذائية في مصر 
 ات األكثر عرضه لممشكمةالفئ 
 طرق الوقاية والعالج الغذائي 

 المكمالت الغذائية
األسبوع الثالث 

 عشر
 األغذية المهندسة وراثيا -١٣

 مقدمة 
 ما الفرق بين األغذية المهندسة وراثيا واألغذية الطبيعية 
 ما هي اهم األنواع 
 ما هي اهم االضرار او الفوائد 

 ر النهائي لمطالباالختبا -١٤األسبوع الرابع 
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 عشر
 
أساليب  -٥

 التعميم والتعمم
 

 التعمم التعاوني 
 المناقشة الجماعية 
 التعمم باالكتشاف الموجه 
 الدروس العممية 
 المحاضرات النظرية 
 طرح األسئمة 
  التعمم الذاتي 

أساليب  -٦
التعميم والتعمم 
لمطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 التعمم استراتيجيات التدريس العالجى لصعوبات  
 الحقائب التعميمية

 تقويم الطـــالب :   -٧
 

األساليب  -أ 
 المستخدمة

 توزيع الدرجات -ج التوقيت -ب

 الحضور والغياب 
 

ال تدخل ضمن الدرجة ولكن  كل أسبوع
لتحديد النسبة المطموبة لدخول 

 االختبار النهائي 
تقييم -اعمال سنة  

العروض التقديمية 
سبوع الخامس األ

 والعاشر
 درجات ١1
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 )الباور بوينت(
التقارير -اعمال السنة  

 البحثية
األسبوع الخامس 

 والعاشر
االختبار اعمال سنة  

 النصف فصمي
األسبوع السادس الي 

 الثامن
 درجات ١1

 درجة ٨1 األسبوع الرابع عشر االختبار النهائي 
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -٨
 يحددها مدرس المقرر والتي تغطي المحتوي التعميمي المذكور سابقا المذكرات التي مذكرات - ظ
 
"الموسوعة العربية لمغذاء والتغذية" أكاديميا  .عبد الرحمن مصيقر واخرون -١ كتب ممزمة - ع

 ٢11٨إنترناشيونال، بيروت لبنان. 
مركز البحرين  –التغذية والمناعة. المركز العربي لمتغذية  .محمد صالح إسماعيل -٢
 ٢11٥البحرين.  –المنامة  –مدراسات والبحوث ل

 Denis M Medeiros, and Robert E.C. Wildman. Advanced Human كتب مقترحة -جـ
Nutrition. World Headquarters, Johns & Bartlett Learning, 5 Wall 
St. Burlington, USA. 2020.  

دوريات  -د
عممية أو نشرات 

 ... الخ

American Society for Nutrition (https://nutrition.org/about-asn/ ) 
The Nutrition Society (https://www.nutritionsociety.org ) 
World Health Organization Publications 

رئيس مجمس القسم العممى : ا.د                ا.د محمد صالح محمد إسماعيل المادة : أستاذ 
 منى عبد الرزاق أبو شنب
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 (21ًَىرج رقى )

 عبِؼخ إٌّٛف١خ 

 و١ٍخ : االلزٖبك إٌّيٌٟ 

  االلزٖبك إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خلَُ : 

 دراضًحىصٍف يقرر 
 ث١بٔبد اٌّموه -2

 H2211اٌوِي اٌىٛكٜ : 

 
  صب١ٔخاٌفولخ / اٌَّزٜٛ :   ِبعَز١و /    ١َٔظ ِٚالثٌ ِزملَاٍُ اٌّموه :  

االلزٖبك اٌزقٖٔ :

 إٌّيٌٝ ٚاٌزوث١خ

 

 ػٍّٝ                              ٔظوٜ                           :   ػلك اٌٛؽلاد اٌلها١ٍخ

 

 :   اْ ثٕٙب٠خ اٌّموه اٌلهاٍٝ ٠غت اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها ػٍٝ ٘لف اٌّموه : -0

 ثبٔٛاع األٔٛاي اٌّقزٍفخ.  ٠ٍُ .2

 ثبٌزواو١ت إٌَغ١خ اٌّقزٍفخ. ٠ٍُ .0

  . ِٓ اٌلهاٍبد اٌؾل٠ضخ فٝ ٕٕبػخ اٌّالثٌ ٠َزف١ل .3

 اٌَّزٙلف ِٓ رله٠ٌ اٌّموه: -3

 والمفاهيم:المعلومات  - ج

 

 ثٕٙب٠خ اٌّموه اٌلهاٍٝ ٠غت اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها ػٍٝ :  

 اٌزوو١جبد إٌَغ١خ ٚر١ٕٖفٙب ٚربص١و٘ب ػٍٝ فٖبئٔ األلّْخ. ٠نوو. 2-أ

 إٌَغ١خ ٚربص١و٘ب ػٍٝ فٛآ األلّْخ.اؽلس األثؾبس فٝ ِغبي اٌزوو١جبد  ٠ٛٙؼ . 0-أ

 اٌزؾ١ٚواد األ١ٌٚخ ١ٌٍَٕظ.  ٠ؼلك. 3-أ 

 األٔٛاي اٌمل٠ّخ ٚاٌؾل٠ضخ. ٠ْوػ . 4-أ

 ثٕٙب٠خ اٌّموه اٌلهاٍٝ ٠غت اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها ػٍٝ :   المهارات الذهنية : - ح

فٖددبئٔ ِددبث١ٓ اٌطددوق اٌّقزٍفددخ ٌٍزٖدد١ّّبد ٚاٌزوو١جددبد إٌَددغ١خ ٌزؾل٠ددل  ٠فبٙددً 2-ة

 ِؼ١ٕخ فٝ األلّْخ رٕبٍت اٌغوٗ اٌٛظ١فٝ.

2 4 
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 اٌطوق اٌؾل٠ضخ فٟ اٌزوو١جبد إٌَغ١خ.٠ٖٕف . 0-ة

المهارات المهنية  -جـ

 الخاصة بالمقرر :

 ثٕٙب٠خ اٌّموه اٌلهاٍٝ ٠غت اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها ػٍٝ :  

  اٌزوو١ت اٌجٕبئٝ ألٜ ٔٛع ِٓ األلّْخ رى٠ٛٓ ٠زمٓ  2-ط

  ٌٍغوٗ اٌٛظ١فٝ. إٌّبٍجخع اٌزؾ١ٚواد األ١ٌٚخ أٛا ٠طجك . 0-ط

بٌّٕظِٛددخ ث اٌّْددىالد ٚ اٌّقبٛواٌّورجطددخ لحتت  المداحتتة واأل وات الطتتر يستتدخ م . 3-ط

 اٌؼبِخ ١ٌٍَٕظ.

 ثٕٙب٠خ اٌّموه اٌلهاٍٝ ٠غت اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها ػٍٝ :   المهارات العامة : - س

 .ر١ّٕخ مارٗ اوبك١ّ٠ب ٠زبثغ. 2-ك

 البيانتات قواعت  – الرستال  – الت وريات) المخدلفة المعرفة مصا ريبا ر الى اسدخ ام . 0-ك
 ( الكدب – تالمجال – الرقمية المكدبة –

 

محدوى  -4

 المقرر: 

 يفرداث انًقرر انُظري األضبىع

 ِغٍّخ ٕظِٛخ ا١ٌَٕظٔجنٖ ػٓ ِ األٚي

 ا١ٌَٕظ اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع االٔٛاي اٌّقزٍفخ اٌَّزقلِخ فٝ اٌضبٔٝ

 اٌزؼوف ػٍٝ االٔٛاي اٌؾل٠ضخ اٌضبٌش

 اػلاك فوق ػًّ ٚافز١به ٔٛع ِٓ االٔٛاي ٚاٌزؼّك فٝ كهاٍزٗ اٌواثغ

 ٛوق اٌغيي ٚاٌؾل٠ش ِٕٙب اٌقبٌِ

 ِْزمبد اٌزواو١ت إٌَغ١خ اٌَبكً

 2اٌزواو١ت إٌَغ١خ اٌّزطٛهح اٌَبثغ

 0اٌزواو١ت إٌَغ١خ اٌّزطٛهح اٌضبِٓ

 اٌزطج١ك -اٌيٜٚ–اٌجوَ  اٌزبٍغ

 اٌزؾ١ٚواد اال١ٌٚخ ٚاٌؾل٠ش ِٕٙب اٌؼبّو

 اٌؾبكٜ ػْو
ػًّ فو٠ك ػًّ ٌٛٙغ ٔمطخ ثؾض١خ عل٠لح ِورجطخ ثبٌزوو١جبد إٌَغ١خ ٚئؽلٜ 

 اٌّؾبٚه اٌّورجطخ ثٙب فٝ ِغبي اٌّالثٌ

 ؽٍمبد ِٕبلْخ أٍجٛػ١خ ٌىً فو٠ك ػًّ ثبٌجؾش اٌنٜ رُ أٔغبىٖ . اٌضبٔٝ  ػْو

 ؽٍمبد ِٕبلْخ أٍجٛػ١خ ٌىً فو٠ك ػًّ ثبٌجؾش اٌنٜ رُ أٔغبىٖ . ش ػْوٌاٌضب

 اٌواثغ ػْو
 خاِزؾبْ رؾو٠وٞ ألػّبي إٌَ

 

 

 

 ا١ٌَٕظ ِْىالد لطبعٔجنٖ ػٓ  اٌقبٌِ ػْو

 2ا١ٌَٕظ زؼوف ػٍٝ اٍب١ٍبد ٚ اٌّؼبهف اٌّقزٍفخ ٌّٛاعٙخ ِْىالد لطبع اٌ اٌَبكً ػْو
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 0ا١ٌَٕظ زؼوف ػٍٝ اٍب١ٍبد ٚ اٌّؼبهف اٌّقزٍفخ ٌّٛاعٙخ ِْىالد لطبع اٌ اٌَبثغ ػْو

 2ٚاٌزؼّك فٝ كهاٍزٗ ك فوق ػًّ ٚافز١به اؽل اٌّْبوً فٝ لطبع ا١ٌَٕظاػلا اٌضبِٓ ػْو

 0ٚاٌزؼّك فٝ كهاٍزٗ ك فوق ػًّ ٚافز١به اؽل اٌّْبوً فٝ لطبع ا١ٌَٕظاػلا اٌزبٍغ ػْو

 2اٌزواو١ت إٌَغ١خ رله٠جبد ػ١ٍّخ ػٓ  اٌؼْوْٚ

اٌٛاؽل ٚ  

 اٌؼْوْٚ
 0اٌزواو١ت إٌَغ١خ رله٠جبد ػ١ٍّخ ػٓ 

اٌضبٔٝ ٚ 

 اٌؼْوْٚ
 0 اٌزواو١ت إٌَغ١خ اٌّزطٛهح

اٌضبٌش ٚ 

 اٌؼْوْٚ
 هؽٍخ ػ١ٍّخ الؽل ِٖبٔغ ا١ٌَٕظ

اٌواثغ ٚ 

 اٌؼْوْٚ
 ِٕبلْخ ؽٛي اٌوؽٍخ اٌؼ١ٍّخ

اٌقبٌِ ٚ 

 اٌؼْوْٚ

 ثؾض١خ عل٠لح ِورجطخ ثبٌزوو١جبد إٌَغ١خ ٚئؽلٜػًّ فو٠ك ػًّ ٌٛٙغ ٔمطخ 

 اٌّؾبٚه اٌّورجطخ ثٙب فٝ ِغبي اٌّالثٌ 

اٌَبكً ٚ 

 اٌؼْوْٚ
 ؽٍمبد ِٕبلْخ أٍجٛػ١خ ٌىً فو٠ك ػًّ ثبٌجؾش اٌنٜ رُ أٔغبىٖ .

اٌَبثغ ٚ 

 اٌؼْوْٚ
 ؽٍمبد ِٕبلْخ أٍجٛػ١خ ٌىً فو٠ك ػًّ ثبٌجؾش اٌنٜ رُ أٔغبىٖ .

اٌضبِٓ ٚ 

 اٌؼْوْٚ
 ألػّبي إٌَخ رم١١ُ ٔٙبئٝ                             

 
أساليب  -5

 الدعليم والدعلم

 ِؾبٙواد ٔظو٠خ  -

 اٌؼٖف اٌنٕ٘ٝ  -

 ى٠بهاد ١ِلا١ٔخ ٌّٖبٔغ اٌّالثٌ اٌغب٘يح  -

 ثؾٛس ٚرمبه٠و -

 إٌّبلْخ ٚاٌؾٛاه ِٓ فالي ٔلٚاد ِغ ِزق١ٖٖٓ فٝ اٌّغبي ِٓ فالي اٌٛالغ اٌؼٍّٝ -

 

أساليب  -6

الدعليم والدعلم 

للطالب ذوى 

الق رات 

 المح و ة

 ِؾبٙواد ٔظو٠خ  -

 ى٠بهاد ١ِلا١ٔخ ِىضفخ ٌّٖبٔغ اٌّالثٌ اٌغب٘يح  -

 ثؾٛس ٚرمبه٠و -

 إٌّبلْخ ٚاٌؾٛاه -

 اٌزؼٍُ اٌنارٝ -اٌزؼٍُ إٌْٜ -اٌزؼٍُ ػٓ ثؼل–اٌزؼ١ٍُ اٌزؼبٟٚٔ  -

 



 

 انهٍئت انقىيٍت نضًبٌ خىدة انخؼهٍى واالػخًبد  

 

 
 وحذة ضًبٌ اندىدة

 

76 
 

 تقويم الطـــالب :   -7

األسال - ض

يب 

 المسدخ مة

 

 

اِزؾبْ أػّبي إٌَخ ٌٍغيء إٌظدوٞ   ٌزم١د١ُ ثؼد٘ اٌّٙدبهاد اٌّؼوف١دخ ٚاٌن١ٕ٘دخ اٌزدٟ اوزَدجٙب  -2

 اٌطبٌت

 رم١١ُ ٚاٌزمبه٠و    ٌزم١١ُ ثؼ٘ اٌّٙبهاد ا١ٌّٕٙخ ٚاٌؼ١ٍّخ اٌزٟ اوزَجٙب اٌطالة -3

 .ب اٌطبٌتاِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌؼبَ إٌظوٞ     ٌزم١١ُ  اٌّٙبهاد اٌّؼوف١خ ٚاٌن١ٕ٘خ اٌزٟ اوزَجٙ -4

                                                    

 

 الدوقيت - ط

 

 اٌزم١ُ األٚي            اٍجٛػٟ  -

 اٌزم١ُ اٌضبٟٔ           األٍجٛع اٌَبثغ  -

 اٌزم١ُ اٌضبٌش           األٍجٛع اٌواثغ ػْو -

 كهعخ 02اػّبي ٍٕخ  - دوزيع ال رجات -جـ

 كهعخ 52رطج١مٝ   

 كهعخ 32رؾو٠وٞ 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 .اٌّؾبٙواد اٌزٝ رلهً ٌٍطٍجخ  - مذكرات - غ

 

  The fashion designer survival guide : ِمزوؽخ وزت أعٕج١خ - كدب ملزمة - ف

 

 وريات علمية أو  - 

 نشرات ... الخ

 Journal) –ِغبي اٌزقٖٔ  ِضً ) ِغٍخ اٌز١ُّٖ  فٟاٌلٚه٠بد اٌؼ١ٍّخ  -

Textile  

   رئيس مجلس القسم العلمى : :ستاذ المادة ا

 منى ابوشنبأ.د/  اسمهان اسماعيل محمد النجارأ.د/     
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