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 ذىصُف يمزر: انثمافح انىطُُح
National cultureCourse Specification of:  

 :  General information about the courseاوالً: انًؼهىياخ انؼايح ػٍ انًمزر 

1.  
 اطى انًمزر

Course Title 

 انثمافح انىطُُح

National culture 

2.  
 ريش انًمزر ورلًه

Course Code and Number 
UR008 

3.  
 انظاػاخ انًؼرًذج نهًمزر

Credit Hours 

 Credit Hoursانظاػاخ انًؼرًذج 
 اإلجًانٍ

Total 
 يذاضزاخ

Lecture 

 ػًهٍ

Practical 

 /ذًارٍَطًُار

Seminar/Tutorial 

2 0  0 2 

4.  
 انًظرىي وانفصم انذراطٍ

Study Level and Semester 

 ثاٍَانًظرىي االول/ انفصم ان

First Year/ second Semester 

5.  
 انًرطهثاخ انظاتمح انًمزر )إٌ وجذخ(

Pre-requisites (if any) 

 ال ذىجذ

 None 

6.  
 (انًرطهثاخ انًصادثح )إٌ وجذخ

Co-requisites (if any) 

 ال ذىجذ

  None 

7.  

 ذرص نه انًمزرَانثزَايج انذٌ 

Program (s) in which the course is 

offered 

 جًُغ انثزايج

 

8.  
 نغح ذذرَض انًمزر

Language of teaching the course 
 انهغح انؼزتُح

9.  
 َظاو انذراطح

Study System 
 فصهٍ / اَرظاو

11.  

 يؼذ ذىصُف انًمزر

Prepared By 

 د. يذًذ ػثذهللا دظٍُ ذمٍ 

 

 اشزاف ويزاجؼح:

supervision 

 أ.و. د . هذي ػهٍ انؼًاد

 

11.  
 ذارَخ اػرًاد ذىصُف انًمزر

Date of Approval 

 

 

 ثاَُاً: وصف انًمزر:

َهذف هذا انًمزر انً ذؼزَف انطالب تانهىَح االًَاَُح، وانهىَح انىطُُح، وانرؼزَف تأهًُح انًٍُ ارضاً واَظاَاً، واتزاس اهذاف 

يىاجهره، يغ انرطزق انً اهى انثىراخ انذمُمح ولادذها ، وتُاٌ اطًاع لىي االطركثار انؼانًٍ نهظُطزج ػهً  االدرالل وكُفُح

 انًٍُ، واطانُة يىاجهح انؼذواٌ.
 

 :Course Intended Learning Outcomes (CILOs) ثانثاً: يخزجاخ ذؼهى انًمزر

 ػهً أٌ:تؼذ االَرهاء يٍ دراطح انًمزر طىف َكىٌ انطانة لادرا 

a1 .ٚظٓش فًٓبً ٔاعؼبً نًؼُٗ انٕٓٚخ االًٚبَٛخ ٔانٕطُٛخ 

a2 .ٙٚجٍٛ أًْٛخ يٕلغ انًٍٛ االعزشارٛج 
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a3 .ّٕٚضح اْذاف االحزالل ٔكٛفٛخ يٕاجٓز 

b1 .ًٍٛٚحهم أطًبع لٕٖ االعزكجبس انؼبنًٙ نهغٛطشح ػهٗ ان 

b2 .٘ٚمٛى ربسٚخ انًٍُٛٛٛ انجٓبد 

b3 عشايٛهٛخ ػهٗ ثالدَب.ٚفغش انًؤايشاد االيشٚكٛخ اال 

C1 .ٙٚؼًم ثفبػهٛخ نًٕاجٓخ انؼذٔ االيشٚكٙ االعشايٛه 

C2    .ًٙٚؼذد يجبالد انصشاع يغ لٕٖ االعزكجبس انؼبن 

C3    .ٚطجك انؼذاء نهغضاح انجذد ثبنًمبطؼخ نهجضبيغ االيشٚكٛخ االعشايٛهٛخ 

d1 .ٚزؼبيم يغ االخشٍٚ ٔفك انًؼبسف ٔانمٛى اإلًٚبَٛخ 

d2 فبػهٛخ ضًٍ انفشٚك انٕاحذ.ٚؼًم ث 

d3 .ٚغزخذو طشق حم انًشكالد ٔارخبر انمشاس فٙ لضبٚب األيخ االعاليٛخ 
 

 يخزجاخ ذؼهى جايؼح صُؼاء: راتؼاً: يىاءيح يخزجاخ ذؼهى انًمزر يغ               

انزيش 

 وانزلى
 يٍ يخزجاخ ذؼهى جايؼح صُؼاء

انزيش 

وانز

 لى

 انًمزر:يخزجاخ انرؼهى انًمصىدج يٍ 

 تؼذ االَرهاء يٍ دراطح انًمزر طىف َكىٌ انطانة             

 لادراً ػهً اٌ:             

 

A3 

َشزح يثادئ انثمافح االطاليُح ودورها فٍ 

ذذمُك انشزاكح انفاػهح يغ كافح انمطاػاخ 

 انًذهُح انًخرهفح.

a1 ٚظٓش فًٓبً ٔاعؼبً نًؼُٗ انٕٓٚخ االًٚبَٛخ ٔانٕطُٛخ. 

a2  ٍٛأًْٛخ يٕلغ انًٍٛ االعزشارٛجٙ.ٚج 

a3 .ّٚؼشف اْذاف االحزالل ٔكٛفٛخ يٕاجٓز 

B1 
ًٚبسط يٓبساد انزفكٛش انًخزهفخ ثشكم يُٓجٙ 

 ٔاٚجبثٙ فٙ رشخٛص انًشكالد ٔانمضبٚب.

b1 .ًٍٛٚحهم اطًبع لٕٖ االعزكجبس انؼبنًٙ نهغٛطشح ػهٗ ان 

b2 .٘ٚمٕو ربسٚخ انًٍُٛٛٛ انجٓبد 

b3 ٚفغش انًؤايشاد االيشٚكٛخ االعشايٛهٛخ ػهٗ ثالدَب. 

C5 

ًٚبسط دٔسِ االعاليٙ ٔانٕطُٙ ٔانمٕيٙ يٍ 

 خالل انثمبفخ انمشآَٛخ ٔاالعاليٛخ.

c1 .ٙٚؼًم ثفبػهٛخ نًٕاجٓخ انؼذٔ االيشٚكٙ االعشايٛه 

c2 .ًٙٚؼذد يجبالد انصشاع يغ لٕٖ االعزكجبس انؼبن 

c3 
انجذد ثبنًمبطؼخ نهجضبيغ االيشٚكٛخ ٚطجك انؼذاء نهغضاح 

 االعشايٛهٛخ.

D2 
ٚشبسن ثفبػهٛخ فٙ رشعٛخ انثمبفخ االعاليٛخ 

 ٔثمبفخ انزغبيح ٔانزؼذدٚخ يًبسعخً ٔرطجٛمبً.
d1 

 ٚزؼبيم يغ االخشٍٚ ٔفك انًؼبسف ٔانمٛى اإلًٚبَٛخ.

D3 

ٚزٕاصم ثبنهغزٍٛ انؼشثٛخ ٔاالَجهٛضٚخ ثطاللخ 

 ٔفبػهٛخ فٙ يجبل رخصصّ .

d2 .ٚؼًم ثفبػهٛخ ضًٍ انفشٚك انٕاحذ 

d3 
ٚغزخذو طشق حم انًشكالد ٔارخبر انمشاس فٙ لضبٚب األيخ 

 االعاليٛخ.
 

 

 اً: يىائًح يخزجاخ انرؼهى يغ اطرزاذُجُاخ انرذرَض واطرزاذُجُاخ انرمُُىخايظ
انزيش 

 وانزلى
 اطرزاذُجُاخ انرمُُى اطرزاذُجُاخ انرذرَض ILOs)يخزجاخ انرؼهى انًمصىدج يٍ انًمزر )             

A               :يجال انًؼزفح وانفهى   

A-1 االنمبء انفبػم. - .ٚظٓش فًٓبً ٔاعؼبً نًؼُٗ انٕٓٚخ االًٚبَٛخ ٔانٕطُٛخ 

 .انحٕاس ٔانًُبلشخ -

 اعئهخ شفٓٛخ. -

 أًْٛخ يٕلغ انًٍٛ االعزشارٛجٙ.ٚجٍٛ  A-2 ركهٛف يُضنٙ. -

A-3  اْذاف االحزالل ٔكٛفٛخ يٕاجٓزّ.ٚؼشف 

B انذهُُح يجال انًهاراخ  :   
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B-1 .ًٍٛانزؼهٛى انزؼبَٔٙ. - ٚحهم اطًبع لٕٖ االعزكجبس انؼبنًٙ نهغٛطشح ػهٗ ان 

 ػشض. -

 يشبْذ فٛذٕٚ. -

 .اعئهخ شفٓٛخ -

 ٚمٕو ربسٚخ انًٍُٛٛٛ انجٓبد٘. B-2 انزذسٚت ػهٗ االنمبء. -

B-3  االيشٚكٛخ االعشايٛهٛخ ػهٗ ثالدَبٚفغش انًؤايشاد. 

C   :يجال انًهاراخ انًهُُح وانؼًهُح   

C-1 .ٙانزؼهٛى انزؼبَٔٙ. - ٚؼًم ثفبػهٛخ نًٕاجٓخ انؼذٔ االيشٚكٙ االعشايٛه 

 ػشض. -

 يشبْذ فٛذٕٚ. -

 .اعئهخ شفٓٛخ -

 انزذسٚت ػهٗ االنمبء. -

 ركهٛف ثحث. -
C-2  ٖٕاالعزكجبس انؼبنًٙ.ٚؼذد يجبالد انصشاع يغ ل 

C-3 

ٚطجك انؼذاء نهغضاح انجذد ثبنًمبطؼخ نهجضبيغ االيشٚكٛخ 

 االعشايٛهٛخ.

 

D  :يجال انًهاراخ انؼايح واالَرمانُح   

D-1 .أعهٕة حم انًشكالد. - ٚزؼبيم يغ االخشٍٚ ٔفك انًؼبسف ٔانمٛى اإلًٚبَٛخ 

 انؼصف انزُْٙ. -

 انًشبْذح. -

 ٚؼًم ثفبػهٛخ ضًٍ انفشٚك انٕاحذ. D-2 اعئهخ شفٓٛخ. -

D-3 
ٚغزخذو طشق حم انًشكالد ٔارخبر انمشاس فٙ لضبٚب األيخ 

 االعاليٛخ.
 

اً: كراتح يىاضُغ انًمزر انزئُظح وانفزػُح )انُظزَح وانؼًهُح( ورتطها تًخزجاخ انرؼهى انًمصىدج طادط

 نهًمزر يغ ذذذَذ انظاػاخ انفؼهُح نرُفُذها.

 و انىدذج
انًىاضُغ 

 انزئُظُح
 انًىاضُغ انفزػُح

ػذد 

 االطاتُغ

ػذد 

انظاػاخ 

 انفؼهُح

يخزجاخ 

 انرؼهى

1 
انرؼزَفاخ 

وانًزذكشاخ 

 وانًفزداخ

 يفٕٓو انثمبفخ انٕطُٛخ. -1

 االعجبة انزٙ دػذ انٗ احٛبء انثمبفخ انٕطُٛخ. -2

 االْزًبو ثأيش األيخ ٔانٕطٍ ٔاجت دُٚٙ ٔٔطُٙ. -3

 رؼشٚف انٕٓٚخ االًٚبَٛخ. -4

 انٕٓٚخ انٕطُٛخ. رؼشٚف -5

 

2 

 

4 

 

a1 

2 
 انًىاطُح

 

 يفٕٓو انًٕاطُخ. -1

 حمٕق انًٕاطُخ ٔٔاججبرٓب. -2

 طشق رحمٛك انًٕاطُخ ٔاالَزًبء انٕطُٙ. -3

دٔس انًؤعغبد انزؼهًٛٛخ فٙ رؼضٚض االَزًبء  -4

 انٕطُٙ.

2 4 

3 
انًٍُ ودورها  

انذضارٌ لثم 

 االطالو.

 انزغًٛخ. -1

 يٕلغ انًٍٛ ٔأًْٛزّ. -2

 انحضبسح االَغبَٛخ.انًٍٛ ٔدٔسْب فٙ  -3

 ٔحذح انًٍٛ ػجش انزبسٚخ. -4

3 6 a2 

4 

انًُُُىٌ 

ودورهى 

انزَادٌ فٍ 

 .َصزج االطالو

 

 انًٌُٕٛٛ ٔدٔسْى انًششف ػجش انزبسٚخ. -1

 يب ركشِ هللا ػٍ انًٍٛ فٙ انمشآٌ انكشٚى. -2

 اعالو األٔط ٔانخضسج انًٍُٛٛٛ. -3

انشعٕل صهٗ هللا ػهّٛ ٔآنّ ٔعهى ٚخزص انًٍُٛٛٛ  -4

 ػهٙ ػهّٛ انغالو.ثبإليبو 

2 4 b2 - d1  

 b1 6 3 انؼذٔاٌ ػهٗ انشؼت انًُٛٙ. -1االطرؼًار  5
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4 

انجذَذ 

واطرهذاف 

 انشؼة انًٍُُ.

 

 االخطبس انزٙ ٔاجٓذ انًٍٛ ٔال صانذ. -2

 ضشٔسح االػزصبو ثحجم هللا. -3

 ٔعبيم يٕاجٓخ انًششٔع االعزؼًبس٘. -4

 

6 
انثىراخ 

وانىدذج 

 انًُُُح.

 االعزؼًبس انمذٚى. -1

 االيبو انمبعى ثٍ يحًذ ػهّٛ انغالو.ثٕسح  -2

 االحزالل انؼثًبَٙ. -3

 االحزالل انجشٚطبَٙ. -4

 انثٕساد انًُٛٛخ. -5

 انٕحذح انًُٛٛخ. -6

2 4 
a3- b3 - 

c1   

  ( 28) ( 14) االجًانٍ
 

 انجاَة انؼًهٍ:                                            
 ركزت رجبسة )يٕاضٛغ( انؼًهٙ

 يخزجاخ انرؼهى انظاػاخ انفؼهُح ػذد األطاتُغ انؼًهُحانرجارب  انزلى

1 - - - - 

 - - - إجًانٍ األطاتُغ وانظاػاخ
 

 طاتؼاً: اطرزاذُجُاخ انرذرَض انًظرخذيح فٍ ذذرَض انًمزر:
 االنمبء انفبػم. -1

 انحٕاس ٔانًُبلشخ -2

 أعهٕة حم انًشكالد. -3

 انؼصف انزُْٙ. -4

 انزؼهى انزؼبَٔٙ -5
 

 وانركهُفاخ:ثايُاً: األَشطح 
 انذرجح األطثىع يخزجاخ انرؼهى انُشاط / انركهُف انزلى

1 
ٚغزًغ إنٗ إحذٖ انًحبضشاد فٙ انكهٛخ ٔٚؼذ يهخصب 

 ثبألفكبس األعبعٛخ انزٙ ٔسدد فٙ انًحبضشح
a2- b1 W2 5 

2 
ٚشبسن صيالءِ فٙ يجًٕػخ انؼًم فٙ جهغخ ػصف رُْٙ 

 اًْٛخ انثمبفخ انٕطُٛخ.  رُبلش
a2- b1- c1 W4 

5 

 a1- d2- c2 W6 5 ٚكزت ثحثبً ػٍ أًْٛخ يٕلغ انًٍٛ االعزشارٛجٙ. 3

 c3- b2 W10 5 ٚؼذ رمشٚشاً ػٍ االعزؼًبس انجذٚذ ٔطشق يٕاجٓزّ 4

5 
ٚشزشن فٙ يجًٕػخ إلػذاد ٔرمذٚى يحبضشح ػٍ انثمبفخ 

 انٕطُٛخ. 
b3- d2 W12 11 

 31 االجًانٍ
 

 

 ذاطؼاً: ذمُُى انرؼهى:

 انذرجح  األطثىع انرمُُىأَشطح  انزلى
َظثح انذرجح إنً 

  درجح  انرمىَى انُهائٍ
 انًخزجاخ انرٍ َذممها

 W3- w13 5 5% a2- b2- c2 انحضٕس ٔانًشبسكخ 1

 W3- w13 30 31% a2- b1- c2 األَشطخ ٔانزكهٛفبد 2
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 W6 5 5% a3- c2 اخزجبس أٔل 3

  W8 15 15% a1- b2- c1- a2-b2 اخزجبس يُزصف انفصم 4

 W12 5 5% a2- b2- d2 اخزجبس ثبنث  5

 W16 40 41% a1 – b1- b3- d2-d3 االخزجبس انُٓبيٙ 6

  %111 100 اجًانٍ انذرجح
 

 :  ػاشزاً: يصادر انرؼهى

 انًزاجغ انزئُظح:

 انمشاٌ انكشٚى. -1

 انجذٚذ.و(: انثمبفخ انٕطُٛخ، صُؼبء، يكزجخ انجٛم 2112ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحث انؼهًٙ ) -2

 انًزاجغ انًظاػذج:

 و(: انثمبفخ االعاليٛخ، صُؼبء، يكزجخ انجٛم انجذٚذ.2112ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحث انؼهًٙ ) -1

 انًصادر االنكرزوَُح، ويىالغ االَرزَد:

 
 

 ادذ ػشز: انضىاتظ وانظُاطاخ انًرثؼح فٍ انًمزر:

 انؼايح نهًمزر كاِذٍ:تؼذ انزجىع نهىائخ جايؼح  صُؼاء ذى كراتح انظُاطح 

1.  

طُاطح دضىر انفؼانُاخ 

   انرؼهًُُح:

 %(.55انحضٕس ثُغجخ )

 ٔٚؼزًذ انغٛبة ثؼزس سعًٙ.

 ٔٚؼذ انطبنت يحشٔيبً يٍ انًمشس ارا نى ٚحضش، أ غش فٙ االيزحبٌ

 ٚغًح ثـــــ خًظ دلبيك ٔنًشرٍٛ.   :  انذضىر انًرأخز  .2

3.  
 االيزحبٌ ٚؼزجش ساعجبً.حبالد انغٛبة ػٍ  ضىاتظ االيرذاٌ:

  فٙ حبالد رأخش انطبنت ػٍ االيزحبٌ. ًُٚغ يٍ دخٕل االيزحبٌ 

4.  
 فٙ حبالد رأخٛش رغهٛى انزكبنٛف ٔانًشبسٚغ ٚحشو يٍ انذسجخ. انرؼُُُاخ وانًشارَغ:

 ٔٚجت أٌ رغهى إنٗ األعزبر لجم اجشاء االيزحبٌ انُٓبيٙ ثأعجٕع. 

5.  
 ٚحشو يٍ انذسجخ.  فٙ حبالد انغش فٙ االيزحبَبد انغش:

 ٔفٙ حبالد انغش انزكبنٛف ثأ٘ طشٚمخ يٍ طشايك انغش ٚحشو يٍ انذسجخ.

6.  
ًُٚغ دخٕل لبػخ  ٚحذد رؼشٚف االَزحبل ٔحبالرّ ٔاإلجشاءاد انًزجؼخ فٙ حبنخ حذٔثّ االَرذال:

 االيزحبٌ.
 

 

  :انهجُخ اإلششافٛخ

 انزٕلٛغ انصفخ انٕظٛفٛخ االعى و

  َبيت انؼًٛذ نهذساعبد انؼهٛب  د/ ػثاص يطهز 2

  َبيت ػًٛذ يشكض انزطٕٚش   ٔضًبٌ انجٕدح أ.و.د/ أدًذ يجاهذ 3

  َبيت سيٛظ انجبيؼخ نهشئٌٕ األكبدًٚٛخ أ.د/ إتزاهُى انًطاع 4
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 صُؼاء جايؼح
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 َائة انؼًُذ نشؤوٌ انجىدج
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 )انثمافح انىطُُح( خطح انًمزر انذراطٍ
 

 :يؼهىياخ ػٍ يذرص انًمزر

 االطى  / أطثىػُا(3)  انظاػاخ انًكرثُح

 انًكاٌ ورلى انهاذف  انظثد األدذ االثٍُُ انثالثاء األرتؼاء انخًُض

 انثزَذ اإلنكرزوٍَ  - - - 1 1 1
 

 :  General information about the courseاوالً: انًؼهىياخ انؼايح ػٍ انًمزر 

1 
 اطى انًمزر

Course Title 

 انثمافح انىطُُح

National culture 

2 
 ريش انًمزر ورلًه

Course Code and Number 
UR008 

3 
 انظاػاخ انًؼرًذج نهًمزر

Credit Hours 

 Credit Hoursانظاػاخ انًؼرًذج 
 اإلجًانٍ

Total 
 يذاضزاخ

Lecture 

 ػًهٍ

Practical 

 /ذًارٍَطًُار

Seminar/Tutorial 

2 0  0 2 

4 
 انًظرىي وانفصم انذراطٍ

Study Level and Semester 

 ثاٍَانفصم ان انًظرىي االول/

First Year/ second Semester 

5 
 انًرطهثاخ انظاتمح انًمزر )إٌ وجذخ(

Pre-requisites (if any) 

 ال ذىجذ

 None 

6 
 (انًرطهثاخ انًصادثح )إٌ وجذخ

Co-requisites (if any) 

 ال ذىجذ

  None 

7 

 ذرص نه انًمزرَانثزَايج انذٌ 

Program (s) in which the course is 

offered 

 جًُغ انثزايج

 

8 
 نغح ذذرَض انًمزر

Language of teaching the course 
 انهغح انؼزتُح

9 

 َظاو انذراطح

Study System 
 

 

 فصهٍ / اَرظاو

 

 ثاَُاً: وصف انًمزر:

واَظاَاً، واتزاس اهذاف َهذف هذا انًمزر انً ذؼزَف انطالب تانهىَح االًَاَُح، وانهىَح انىطُُح، وانرؼزَف تأهًُح انًٍُ ارضاً 

االدرالل وكُفُح يىاجهره، يغ انرطزق انً اهى انثىراخ انذمُمح ولادذها، وتُاٌ اطًاع لىي االطركثار انؼانًٍ نهظُطزج ػهً 

 انًٍُ، واطانُة يىاجهح انؼذواٌ.

 :Course Intended Learning Outcomes (CILOs) ثانثاً: يخزجاخ ذؼهى انًمزر

 دراطح انًمزر طىف َكىٌ انطانة لادرا ػهً أٌ:تؼذ االَرهاء يٍ 

a1 .ٚظٓش فًٓبً ٔاعؼبً نًؼُٗ انٕٓٚخ االًٚبَٛخ ٔانٕطُٛخ 

a2 .ٙٚجٍٛ أًْٛخ يٕلغ انًٍٛ االعزشارٛج 



 انجًهىرَح انًُُُح 
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 د/ يذًذ انُاصز

 َائة انؼًُذ نشؤوٌ انجىدج
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a3 .ّٕٚضح اْذاف االحزالل ٔكٛفٛخ يٕاجٓز 

b1 .ًٍٛٚحهم اطًبع لٕٖ االعزكجبس انؼبنًٙ نهغٛطشح ػهٗ ان 

b2  ًٍُٛٛٛانجٓبد٘.ٚمٕو ربسٚخ ان 

b3 .ٚفغش انًؤايشاد االيشٚكٛخ االعشايٛهٛخ ػهٗ ثالدَب 

C1 .ٙٚؼًم ثفبػهٛخ نًٕاجٓخ انؼذٔ االيشٚكٙ االعشايٛه 

C2    .ًٙٚؼذد يجبالد انصشاع يغ لٕٖ االعزكجبس انؼبن 

C3    .ٚطجك انؼذاء نهغضاح انجذد ثبنًمبطؼخ نهجضبيغ االيشٚكٛخ االعشايٛهٛخ 

d1  ٍٚٔفك انًؼبسف ٔانمٛى اإلًٚبَٛخ.ٚزؼبيم يغ االخش 

d2 .ٚغزطٛغ انؼًم ضًٍ انفشٚك انٕاحذ 

d3 .ٚغزخذو طشق حم انًشكالد ٔارخبر انمشاس فٙ لضبٚب األيخ االعاليٛخ 
 

 راتؼاً: يىضىػاخ انًمزر

ذزذُة 

 انىدذاخ

انًىاضُغ 

 انزئُظُح
 انًىاضُغ انفزػُح

ػذد 

 االطاتُغ

ػذد 

انظاػاخ 

 انفؼهُح

1 
انرؼزَفاخ 

وانًزذكشاخ 

 وانًفزداخ

 يفٕٓو انثمبفخ انٕطُٛخ.

 االعجبة انزٙ دػذ انٗ احٛبء انثمبفخ انٕطُٛخ.

 االْزًبو ثأيش األيخ ٔانٕطٍ ٔاجت دُٚٙ ٔٔطُٙ.

 رؼشٚف انٕٓٚخ االًٚبَٛخ.

 رؼشٚف انٕٓٚخ انٕطُٛخ.

 

2،1 

 

4 

 

2 
 انًىاطُح

 

 يفٕٓو انًٕاطُخ.

 حمٕق انًٕاطُخ ٔٔاججبرٓب.

 انًٕاطُخ ٔاالَزًبء انٕطُٙ.طشق رحمٛك 

 دٔس انًؤعغبد انزؼهًٛٛخ فٙ رؼضٚض االَزًبء انٕطُٙ.

5،4،3 6 

3 
انًٍُ ودورها  

انذضارٌ لثم 

 االطالو.

 انزغًٛخ.

 يٕلغ انًٍٛ ٔأًْٛزّ.

 انًٍٛ ٔدٔسْب فٙ انحضبسح االَغبَٛخ.

 ٔحذح انًٍٛ ػجش انزبسٚخ.

2،5،6 6 

 2 9 االخرثار انُصفٍ

4 

ودورهى انًُُُىٌ 

انزَادٌ فٍ َصزج 

 .االطالو

 

 انًٌُٕٛٛ ٔدٔسْى انًششف ػجش انزبسٚخ.

 يب ركشِ هللا ػٍ انًٍٛ فٙ انمشآٌ انكشٚى.

 اعالو األٔط ٔانخضسج انًٍُٛٛٛ.

انشعٕل صهٗ هللا ػهّٛ ٔآنّ ٔعهى ٚخزص انًٍُٛٛٛ ثبإليبو ػهٙ 

 ػهّٛ انغالو.

11،11 4 

5 

االطرؼًار انجذَذ 

واطرهذاف انشؼة 

 انًٍُُ.

 

 انؼذٔاٌ ػهٗ انشؼت انًُٛٙ.

 االخطبس انزٙ ٔاجٓذ انًٍٛ ٔال صانذ.

 ضشٔسح االػزصبو ثحجم هللا.

 ٔعبيم يٕاجٓخ انًششٔع االعزؼًبس٘.

 

13،12 4 

6 
انثىراخ وانىدذج 

 انًُُُح.

 االعزؼًبس انمذٚى.

 ثٕسح االيبو انمبعى ثٍ يحًذ ػهّٛ انغالو.
15،14 4 



 انجًهىرَح انًُُُح 
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 االحزالل انؼثًبَٙ.

 انجشٚطبَٙ.االحزالل 

 انثٕساد انًُٛٛخ.

 انٕحذح انًُٛٛخ.

 2 16 االخرثار انُهائٍ

 االجًانٍ
(16 )

 أطثىػاً 

(32 )

 طاػح
 

 خايظاً: اطرزاذُجُاخ انرذرَض انًظرخذيح فٍ ذذرَض انًمزر:
 االنمبء انفبػم. -1

 انحٕاس ٔانًُبلشخ -2

 أعهٕة حم انًشكالد. -3

 انؼصف انزُْٙ. -4

 انزؼهى انزؼبَٔٙ -5
 

 طادطاً: األَشطح وانركهُفاخ:
 انذرجح األطثىع يخزجاخ انرؼهى انُشاط / انركهُف انزلى

1 
ٚغزًغ إنٗ إحذٖ انًحبضشاد فٙ انكهٛخ ٔٚؼذ يهخصب 

 ثبألفكبس األعبعٛخ انزٙ ٔسدد فٙ انًحبضشح
a2- b1 W2 5 

2 
ٚشبسن صيالءِ فٙ يجًٕػخ انؼًم فٙ جهغخ ػصف رُْٙ 

 اًْٛخ انثمبفخ انٕطُٛخ.  رُبلش
a2- b1- c1 W4 

5 

 a1- d2- c2 W6 5 ٚكزت ثحثبً ػٍ أًْٛخ يٕلغ انًٍٛ االعزشارٛجٙ. 3

 c3- b2 W10 5 ٚؼذ رمشٚشاً ػٍ االعزؼًبس انجذٚذ ٔطشق يٕاجٓزّ 4

5 
ٚشزشن فٙ يجًٕػخ إلػذاد ٔرمذٚى يحبضشح ػٍ انثمبفخ 

 انٕطُٛخ. 
b3- d2 W12 11 

 31 االجًانٍ
 

 طاتؼاً: ذمُُى انرؼهى:

 انذرجح  األطثىع أَشطح انرمُُى انزلى

َظثح انذرجح إنً 

درجح  انرمىَى 

  انُهائٍ

 انًخزجاخ انرٍ َذممها

 W3- w13 5 5% a2- b2- c2 انحضٕس ٔانًشبسكخ 1

 W3- w13 30 31% a2- b1- c2 األَشطخ ٔانزكهٛفبد 2

 W6 5 5% a3- c2 اخزجبس أٔل 3

  W8 15 15% a1- b2- c1- a2-b2 انفصماخزجبس يُزصف  4

 W12 5 5% a2- b2- d2 اخزجبس ثبنث  5

 W16 40 41% a1 – b1- b3- d2-d3 االخزجبس انُٓبيٙ 6

  %111 100 اجًانٍ انذرجح
 

 :  ثايُاً: يصادر انرؼهى
 انًزاجغ انزئُظح:

 انمشاٌ انكشٚى. -1



 انجًهىرَح انًُُُح 

 وسارج انرؼهُى انؼانٍ وانثذث انؼهًٍ

 صُؼاء جايؼح

 كهُح انهغاخ

 ودذج ضًاٌ انجىدج
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 أ.و.د/ ػثذانذًُذ انشجاع

 انمظى رئُض

 د/ ػذَاٌ انشؼُثٍأ.و.

 انجايؼح رئُض

 أ.د/ انماطى ػثاص

  

 

9 

 انثمبفخ انٕطُٛخ، صُؼبء، يكزجخ انجٛم انجذٚذ. و(:2112ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحث انؼهًٙ ) -2

 انًزاجغ انًظاػذج:

 و(: انثمبفخ االعاليٛخ، صُؼبء، يكزجخ انجٛم انجذٚذ.2112ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحث انؼهًٙ ) -1

 انًصادر االنكرزوَُح، ويىالغ االَرزَد:

 

 ذاطؼاً: انضىاتظ وانظُاطاخ انًرثؼح فٍ انًمزر:

 نهىائخ جايؼح  صُؼاء ذى كراتح انظُاطح انؼايح نهًمزر كاِذٍ:تؼذ انزجىع 

1 

طُاطح دضىر انفؼانُاخ 

   انرؼهًُُح:

 %(.55انحضٕس ثُغجخ )

 ٔٚؼزًذ انغٛبة ثؼزس سعًٙ.

 ٔٚؼذ انطبنت يحشٔيبً يٍ انًمشس ارا نى ٚحضش، أ غش فٙ االيزحبٌ

 ٚغًح ثـــــ خًظ دلبيك ٔنًشرٍٛ.   :  انذضىر انًرأخز 2

3 
 حبالد انغٛبة ػٍ االيزحبٌ ٚؼزجش ساعجبً. ضىاتظ االيرذاٌ:

  فٙ حبالد رأخش انطبنت ػٍ االيزحبٌ. ًُٚغ يٍ دخٕل االيزحبٌ 

4 
 فٙ حبالد رأخٛش رغهٛى انزكبنٛف ٔانًشبسٚغ ٚحشو يٍ انذسجخ. انرؼُُُاخ وانًشارَغ:

 ٔٚجت أٌ رغهى إنٗ األعزبر لجم اجشاء االيزحبٌ انُٓبيٙ ثأعجٕع. 

5 
 فٙ حبالد انغش فٙ االيزحبَبد  ٚحشو يٍ انذسجخ. انغش:

 ٔفٙ حبالد انغش انزكبنٛف ثأ٘ طشٚمخ يٍ طشايك انغش ٚحشو يٍ انذسجخ.

6 
ًُٚغ دخٕل لبػخ  ٚحذد رؼشٚف االَزحبل ٔحبالرّ ٔاإلجشاءاد انًزجؼخ فٙ حبنخ حذٔثّ االَرذال:

 االيزحبٌ.

 

 

 

 


