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 ٔ االدتٛح يٕاصفاخ يقزر انًصادر انهغٕٚح
 

I.  :يؼهٕياخ ػايح ػٍ انًقزر 

 انًصادر انهغٕٚح ٔاألدتٛح :اطى انًقزر  .1

 DR22 ريش انًقزر ٔرقًّ:  .2

 انظاػاخ انًؼرًذج:  .3
 اإلجًانٙ ذذرٚة ػًهٙ طًُار يذاضزج

3    3 

 انًظرٕٖ األٔل،  انفصم انذراطٙ انصاَٙ انًظرٕٖ ٔانفصم انذراطٙ:  .4

 DR11 :(انًقزر)إٌ ٔجذخانًرطهثاخ انظاتقح نذراطح   .5

 ال ٕٚجذ (:انًرطهثاخ انًصادثح )إٌ ٔجذخ  .6

 ثكبنٕسٕٚط نغخ ػشثٛخ ذرص نّ انًقزر:ٚانثزَايج انذ٘   .7

 انهغح انؼزتٛح نغح ذذرٚض انًقزر:  .8

 فظهٙ َظاو انذراطح:  .9

 د. ْذٖ أدًذ قاٚذ انصاٚذ٘ يؼذ)ٔ( يٕاصفاخ انًقزر:  .11

  ذارٚخ اػرًاد يٕاصفاخ انًقزر:  .11
 

II. انًقزر: ٔصف 
ٚذسط ْزا انًمشس انًظبدس انهغٕٚخ ٔاألدثٛخ، ٔٚجذأ ثًمذيخ ػٍ انكزبثخ ٔانزذٍٔٚ َٔشأرًٓب ٔرطٕسًْب ٔطٕال إنٗ أْى انًذَٔبد يٍ 

أيٓبد انكزت األدثٛخ ٔ انًجبيٛغ انشؼشٚخ انزٙ دفظذ انزشاس األدثٙ، صى كزت انهغخ   ٔيب طُف يُٓب ثظٕسح يٕعٕػٛخ ،ٔيب خهض 

انًؼبجى انهغٕٚخ ٔيشادم رذُٔٚٓب ٔأًَبؽٓب فٙ انًكزجخ انؼشثٛخ، يًب ٚؼٍٛ انطبنت ػهٗ انزؼبيم يغ ْزِ انًظبدس لشاءح  يُٓب نهغخ صى

 ٔرذهٛال، ٔٚذمك نذّٚ لبػذح يؼشفٛخ ،ٔٚؼزًذ فٙ رمذٚى انًغبق ػهٗ انًذبػشاد انزفبػهٛخ ٔانُمبشبد انظفٛخ، ٔٚؼذ األدة انجبْهٙ

 انًزطهت انمجهٙ نّ.

 
 

III. انرؼهى: يخزجاخ 

((A انًؼزفح ٔانفٓى 
 ( PILOs)( يغ يخزجاخ ذؼهى انثزَايج CILOsيٕاءيح يخزجاخ ذؼهى انًقزر )

 (: انًؼزفح ٔانفٓى CILOsيخزجاخ ذؼهى انًقزر ) (: انًؼزفح ٔانفٓىPILOs)يخزجاخ ذؼهى انثزَايج

انطانة نًرطهثاخ انثزَايج األكادًٚٙ طٛكٌٕ  تؼذ اطرٛفاء

 قادراػهٗ أٌ:

 َجاح انطانة فٙ انًقزرانذراطٙ طٛكٌٕ قادرا ػهٗ أٌ: تؼذ

A2  ٕ٘ٚظف انًظبدس ٔانًشادم ٔاالرجبْبد نهجذش انهغ

 ٔاألدثٙ ٔانجالغٙ.

a1  ٚظف ثذاٚبد انكزبثخ ٔانزذٍٔٚ يٍ خالل رؼشفّ ػهٗ ؽبئفخ

 يٍ انًظبدس ٔانًذَٔبد األدثٛخ ٔانهغٕٚخ.
 
 

 ٔانرقٛٛىرتظ يخزجاخ انرؼهى تاطرزاذٛجٛاخ انرذرٚض 

 رتظ يخزجاخ ذؼهى انًقزر )انًؼزفح ٔانفٓى( تاطرزاذٛجٛح انرذرٚض ٔانرقٛٛى:

 اطرزاذٛجٛح انرقٕٚى اطرزاذٛجٛح انرذرٚض  يخزجاخ انًقزر / انًؼزفح ٔانفٓى

_a1يٍ طائفح ػهٗ ذؼزفّ خالل يٍ ٔانرذٍٔٚ انكراتح تذاٚاخ ٚصف 

 ٔانهغٕٚح. ألدتٛح ٔانًذَٔاذا انًصادر

 انرفاػهٛحانًذاضزج 

انقزاءج انفزدٚح ذذد 

 إشزاف انًذرص .

 كراتح ذقزٚز

 انرقٛٛى انشفٓٙ
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((B انًٓاراخ انذُْٛح 
 ( PILOs)( يغ يخزجاخ ذؼهى انثزَايج CILOsيٕاءيح يخزجاخ ذؼهى انًقزر )

 (: انًٓاراخ انذُْٛح CILOsيخزجاخ ذؼهى انًقزر ) (: انًٓاراخ انذُْٛحPILOs)يخزجاخ ذؼهى انثزَايج

انطانة نًرطهثاخ انثزَايج األكادًٚٙ طٛكٌٕ  تؼذ اطرٛفاء

 قادراػهٗ أٌ:

انطانة نًرطهثاخ انًقزر انذراطٙ طٛكٌٕ قادرا  تؼذ اطرٛفاء

 ػهٗ أٌ:

B3  ًٌٚٛض انًذاسط األدثٛخ ٔانهغبَٛخ ٔ َظشٚبرٓب ٔ ٚمبس

 ثُٛٓب.

b1 ًٚٛض انًظبدس انهغٕٚخ ٔاألدثٛخ ٔانًذاسط انًؼجًٛخ 

B4  انًظبدس انهغٕٚخ ٔاألدثٛخ ٔانًؼبجى انًخزهفخٚظُف b2 .ٚظُف انًظبدس انهغٕٚخ ٔاألدثٛخ ٔانًشاجغ انًخزهفخ 

 

 رتظ يخزجاخ ذؼهى انًقزر )انًٓاراخ انذُْٛح( تاطرزاذٛجٛح انرذرٚض ٔانرقٛٛى:                                                     

 اطرزاذٛجٛح انرقٕٚى   اطرزاذٛجٛح انرذرٚض يخزجاخ انًقزر/ انًٓاراخ انذُْٛح 

_b1.كراتح ذقزٚز انُقاشاخ انصفٛح ًٚٛش انًصادر انهغٕٚح ٔاألدتٛح ٔانًؼجًٛح 

_b2.انرًارٍٚ  ٚصُفانًصادرانهغٕٚحٔاألدتٛحٔانًزاجؼانًخرهفح 

 انؼصف انذُْٙ

 ذكهٛفاخ ٔٔاجثاخ

 

((C انًٓاراخ انًُٓٛح ٔانؼًهٛح 
 ( PILOs)( يغ يخزجاخ ذؼهى انثزَايج CILOsانًقزر )يٕاءيح يخزجاخ ذؼهى 

 (: انًٓاراخ انًُٓٛح ٔانؼًهٛح CILOsيخزجاخ ذؼهى انًقزر ) (: انًٓاراخ انًُٓٛح ٔانؼًهٛحPILOs)يخزجاخ ذؼهى انثزَايج

انطانة نًرطهثاخ انثزَايج األكادًٚٙ طٛكٌٕ  تؼذ اطرٛفاء

 قادراػهٗ أٌ:

ًقزر انذراطٙ طٛكٌٕ قادرا انطانة نًرطهثاخ ان تؼذ اطرٛفاء

 ػهٗ أٌ:

C2  ٔ ٚغزؼًم انًظبدس انهغٕٚخ ٔاألدثٛخ ٔانًؼبجى انهغٕٚخ

 انًظطهذٛخ.

c1  ٚغزؼًم انًظبدس انهغٕٚخ ٔاألدثٛخ ٔانًؼبجى  نزُظٛى

 يشادم انزذٍٔٚ ػُذ انؼشة ٔرطٕسِ.

C4  ًُٙٚجض يششٔع ثذش ػه c2  ٔاألدثٛخ.ٚكزت ثذضب ػهًٛب ػٍ أدذ انًظبدس انهغٕٚخ أ 

 رتظ يخزجاخ ذؼهى انًقزر )انًٓاراخ انًُٓٛح ٔانؼًهٛح( تاطرزاذٛجٛح انرذرٚض ٔانرقٛٛى:
 اطرزاذٛجٛح انرقٕٚى اطرزاذٛجٛح انرذرٚض يخزجاخ انًقزر/ انًٓاراخ انًُٓٛح ٔانؼًهٛح

_c1 ٚظرؼًم انًصادر انهغٕٚح ٔاألدتٛح ٔانًؼاجى

 يزادم انرذٍٔٚ ػُذ انؼزب ٔذطٕرِ. نزُظٛى

 كراتح ذقزٚز  انُقاشاخ انصفٛح 

_c2 ٚكرة تذصا ػهًٛا ػٍ أدذ انًصادر انهغٕٚح

 أٔ األدتٛح.

 ذكهٛفاخ ٔٔاجثاخ  يشارٚغ جًاػٛح

((D انًٓاراخ انؼايح 
 ( PILOs)( يغ يخزجاخ ذؼهى انثزَايج CILOsيٕاءيح يخزجاخ ذؼهى انًقزر )

 (: انًٓاراخ انؼايح CILOsيخزجاخ ذؼهى انًقزر ) (: انًٓاراخ انؼايحPILOs)يخزجاخ ذؼهى انثزَايج

انطانة نًرطهثاخ انثزَايج األكادًٚٙ طٛكٌٕ  تؼذ اطرٛفاء

 قادراػهٗ أٌ:

انطانة نًرطهثاخ انًقزر انذراطٙ طٛكٌٕ قادرا  تؼذ اطرٛفاء

 ػهٗ أٌ:

D1  ّٚؼشع أفكبسِ ثأعهٕة نغٕ٘ ٔاػخ ثًب ٚذمك رٕاطه

 انفؼبل يغ اٜخشٍٚ.

d1  فشٚك نزٕصٛك انظهخ ثبنزشاس ٔانًكزجخ انؼشثٛخ.ٚزٕاطم يغ 

D2  ٚغزؼًم انزكُٕنٕجٛب فٙ يجبل رؼهى انهغخ ٔرؼهًٛٓب

 ٔأغشاع انجذش انؼهًٙ.

d2  ٔٚمذو ٔسلخ ثذضٛخ يشزشكخ فٙ أدذ انًظبدس انهغٕٚخ أ

 األدثٛخ أٔ انًؼبجى.  
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 ٔانرقٛٛى:رتظ يخزجاخ ذؼهى انًقزر )انًٓاراخ انؼايح( تاطرزاذٛجٛح انرذرٚض 
 اطرزاذٛجٛح انرقٕٚى اطرزاذٛجٛح انرذرٚض يخزجاخ انًقزر 

d1 ٚرٕاصم يغ فزٚق نرٕشٛق انصهح تانرزاز_

 ٔانًكرثح انؼزتٛح.

يذاضزاخ نرٕضٛخ ٔيُاقشح 

 انًٓاراخ 

 ذكهٛفاخ ٔٔاجثاخ 

_d2_ ٚقذو ٔرقح تذصٛح يشرزكح فٙ أدذ

 انًصادر انهغٕٚح أٔ األدتٛح أٔ انًؼاجى

 انرقزٚز  ذًارٍٚ ٔذذرٚثاخ 

 

IV. انًقزر انزئٛظح ٔانفزػٛح )انُظزٚح ٔانؼًهٛح( ٔرتطٓا تًخزجاخ انرؼهى انًقصٕدج  كراتح يٕاضٛغ

 نهًقزر يغ ذذذٚذ انظاػاخ انًؼرًذج نٓا.  

 كراتح ٔدذاخ /يٕاضٛغ يذرٕٖ انًقزر

 أٔال:انجاَة انُظز٘                                                        

 انًٕاضٛغ انرفصٛهٛح ٔدذاخ/ يٕضٕػاخ انًقزر انزقى
ػذد 

 األطاتٛغ

انظاػاخ 

 انفؼهٛح
 يخزجاخ ذؼهى انًقزر

1 
انكزبثخ ػُذ انؼشة : انُشأح 

 ٔانزطٕس 

انشٔاٚخ، أًْٛزٓب فٙ دفع 

 انزشاس،            

ثذاٚبد  انكزبثخ ، ًَبرط 

 نجؼغ انًذَٔبد 

1 3 a1, a2, c1 

 يشادم انزظُٛف   2

انفشق ثٍٛ انًظذس 

 ٔانًشجغ.

 ًَبرط 

1 3 b4 

 انًظبدس األدثٛخ 3

انًجبيٛغ     -أ

انشؼشٚخ)رؼشٚفٓب،  ؽشٚمخ 

 جًؼٓب(

ًَٕرط انذًبعخ انكجشٖ 

 ألثٙ رًبو.

انذٔأٍٚ انشؼشٚخ،  -ة

ؽجمبد فذٕل انشؼشاء الثٍ 

يؼبجى  -عالو انجًذٙ. ط

األدثبء يؼجى انشؼشاء 

 نهًشصثبَٙ

 

3 9 a1,a2, b4, c1 

 أْى انًظبدس األدثٛخ 4

 _انجٛبٌ ٔ انزجٍٛٛ .1

 _انكبيم             2

 _ػٌٕٛ األخجبس.    3

 _ انؼمذ انفشٚذ.      4

4 12 a2, b4, c1, d2 

 جًغ انهغخ ٔ انزظُٛف فٛٓب  5

 -يشادم جًغ انهغخ

 أْى يظبدس انهغخ:     

أ_ إطالح  انًُطك الثٍ 

 انغكٛذ.           

 

 

 

 

6 a2, b2, c1, d1 
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 2 ة_ انخظبئض الثٍ جُٙ                     

 انًؼبجى  6
إَٔاػٓب، يُبْجٓب، اشٓش 

 انًؼبجى انمذًٚخ.
1 3 a2, b2, c1 

 يٍ أيٓبد انًؼبجى انمذًٚخ 7

_يمبٚٛظ انهغخ الثٍ  1

 فبسط.

_ نغبٌ انؼشة  الثٍ 2

 يُظٕس 

1 3 a1, b4, d1 

  3 1 يشاجؼخ  8

  42 14إجًانٙ األطاتٛغ ٔانظاػاخ  

 

جذ(                                         ُٔ  شاَٛا:انجاَة انؼًهٙ:    )إٌ 
 ركزت رجبسة )يٕاػٛغ( انؼًهٙ

 انرؼهىيخزجاخ  انظاػاخ انفؼهٛح ػذد األطاتٛغ انرجارب انؼًهٛح انزقى

1.      

2.      

    إجًانٙ األطاتٛغ ٔانظاػاخ

 

V. :اطرزاذٛجٛح انرذرٚض 
 _ انًذبػشح انزفبػهٛخ.1

 _ انمشاءح انفشدٚخ رذذ إششاف انًذسط.2

 _  كزبثخ رمشٚش3

 _ ركهٛفبد ٔٔاججبد.4

 _ انُمبشبد انظفٛخ.5

 _ انًشبسٚغ انجًبػٛخ.6

 _ يذبػشاد نزٕػٛخ ٔيُبلشخ انًٓبساد.٧

 رًبسٍٚ ٔرذسٚجبد._ ٨

 _ انؼظف انزُْٙ.٩

 

 

VI. :األَشطح ٔانركهٛفاخ 
 انذرجح األعجٕع يخزجاخ انرؼهى انُشاط / انركهٛف انزقى

 3 انصاَٙ a1, b1 ،c4 ،d2 ركهٛفبد ٔٔاججبد  1

 3 انظاتغ a1, c1 ،c2 انمشاءح انفشدٚخ نُظٕص  2

 4 انراطغ b2, c2 ،d1, d2 كزبثخ رمبسٚش 3
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VII.  انرؼهى:ذقٛٛى 

 انذرجح  األطثٕع أَشطح انرقٛٛى انزقى

َظثح انذرجح إنٗ 

درجح  انرقٕٚى 

 انُٓائٙ

انًخزجاخ انرٙ 

 ٚذققٓا

 a1 ،b1 ،c4, d2 %1١ 1١ انضبَٙ انٕاججبد  1

 a 1 ،c1 %1١ 1١ انخبيظ اخزجبس أٔل 2

 a1, b2 ،c2 ،d1 %2١ 2١ انضبَٙ ػشش اخزجبس يُزظف انفظم 3

 a1 ،c1, d2 %6١ 6١ انشاثغ ػشش انُٓبئٙاالخزجبس  5.

 

VIII. :يصادر انرؼهى 
 )اعى انًؤنف، عُخ انُشش، اعى انكزبة، داس انُشش، ثهذ انُشش(.

 : ) ال ذشٚذ ػٍ يزجؼٍٛ( انًزاجغ انزئٛظح

ٔ انُشش  و (،انًظبدس االدثٛخ ٔ انهغٕٚخ فٙ انزشاس انؼشثٙ ، داس انُٓؼخ انؼشثٛخ نهطجبػخ 1٩٧5د. ػض انذٍٚ اعًبػٛم )، .1

 ٔ انزٕصٚغ يظش .

 و( ، يظبدس انزشاس انؼشثٙ ، داس انششٔق ،ثٛشٔد . 1٩٧2ػًش انذلبق ،)  .2

 و(،  دساعخ رذهٛهٛخ فٙ يظبدس انزشاس انؼشثٙ، داس صْشاٌ.2١14إَٔسيذًذ صَبرٙ ) .3

 انًزاجغ انًظاػذج

 (و،يغ انًظبدس فٙ انهغخ ٔاالدة ، جبيؼخ ثغذاد .1٩٧٩اثشاْٛى انغبيشائٙ ،)  .1

 و (،  ربسٚخ انزشاس انؼشثٙ ، يُشٕساد جبيؼخ االيبو يذًذ ثٍ عؼٕد االعاليٛخ .1٩٩1فؤاد عٛضكٍٛ ،)  .2

 ادغبٌ ػجبط ، دساعبد فٙ انًظبدس انؼشثٛخ ، د. ؽ  . .3

 يٕاد إنكرزَٔٛح ٔإَرزَد:    )إٌ ٔجذخ(

1-? t= 44149www.mutir.com/vbvv/showthread.phphttp://  

2-philadelphia . edu.  Jo/new library. 

 

 

IX. :انضٕاتظ ٔانظٛاطاخ انًرثؼح فٙ انًقزر 
 عٛبعخ دؼٕس انفؼبنٛبد انزؼهًٛٛخ:  1

 % يٍ انًذبػشاد ٔٚذشو فٙ دبل ػذو انٕفبء ثزنك.٧5ٚهزضو انطبنت ثذؼٕس  -

% 25ثذؼٕس ٔغٛبة انطالة نهمغى ٔٚذشو انطبنت يٍ دخٕل االيزذبٌ فٙ دبل رجبٔص انغٛبة ٚمذو أعزبر انًمشس رمشٚشا  -

 ٔٚزى الشاس انذشيبٌ يٍ يجهظ انمغى.

 انذؼٕس انًزأخش: 2

نهطبنت دؼٕس انًذبػشح إرا رأخش نًذح سثغ عبػخ نضالس يشاد فٙ انفظم انذساعٙ، ٔإرا رأخش صٚبدح ػٍ صالس  ٚغًخ -

 يشاد ٚذزس شفٕٚب يٍ أعزبر انًمشس، ٔػُذ ػذو االنزضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًذبػشح.

 ػٕاثؾ االيزذبٌ: 3

 انًمشس انغًبح نّ ثبنذخٕل.فٙ دبل رأخش انطبنت ػٍ االيزذبٌ انُظفٙ نُظف عبػخ ٚذك ألعزبر  -

 فٙ دبل رغٛت انطبنت ػٍ دؼٕس االيزذبٌ انُظفٙ ٚذك ألعزبر انًمشس أٌ ٚزخز يب ٚشاِ يُبعجبً نؼالط انذبنخ. -

 ( دلٛمخ يٍ ثذء االيزذبٌ 2١ال ٚغًخ نهطبنت دخٕل االيزذبٌ انُٓبئٙ إرا رأخش يمذاس ) -

 خبطخ ثُظبو االيزذبٌ فٙ انكهٛخ.إرا رغٛت انطبنت ػٍ االيزذبٌ انُٓبئٙ رطجك انهٕائخ ان -

http://www.mutir.com/vbvv/showthread.php
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 انزؼُٛٛبد ٔانًشبسٚغ: 4

 ٚذذد أعزبر انًمشس َٕع انزؼُٛٛبد فٙ ثذاٚخ انفظم ٔٚذذد يٕاػٛذ رغهًٛٓب. -

 ٚجٍٛ أعزبر انًمشس انؼٕاثؾ ٔانمٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب. -

 انزكهٛف انز٘ رأخش فٙ رغهًّٛ.إرا رأخش انطبنت فٙ رغهٛى انزكهٛفبد ػٍ انًٕػذ انًذذد ٚذشو يٍ دسجخ  -

 انغش: 5

 فٙ دبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش فٙ االيزذبٌ انُظفٙ أٔ انُٓبئٙ رطجك ػهّٛ الئذخ شؤٌٔ انطالة. -

 فٙ دبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش  أٔ انُمم فٙ انزكهٛفبد ٔانًشبسٚغ ٚذشو يٍ انذسجخ انًخظظخ نهزكهٛف. -

 االَزذبل: 6

 ُٚزذم شخظٛخ ؽبنت ألداء االيزذبٌ َٛبثخ ػُّ رطجك انالئذخ انخبطخ ثزنكفٙ دبنخ ٔجٕد شخض  -

 عٛبعبد أخشٖ: 7

 أ٘ عٛبعبد أخشٖ يضم اعزخذاو انًٕثبٚم أٔ يٕاػٛذ رغهٛى انزكهٛفبد ..... انخ -

 

 :انهجُخ اإلششافٛخ

 انزٕلٛغ انظفخ انٕظٛفٛخ االعى و

  َبئت انؼًٛذ نهذساعبد انؼهٛب  د/ ػثاص يطٓز 2

  يشكض انزطٕٚش األكبدًٚٙ ٔػًبٌ انجٕدح ػًٛذَبئت  أ.و.د/ أدًذ يجاْذ 3

  َبئت سئٛظ انجبيؼخ نهشئٌٕ األكبدًٚٛخ أ.د/ إتزاْٛى انًطاع 4
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٧ 

 خطح يقزر انًصادر انهغٕٚح ٔ األدتٛح
 

I. يؼهٕياخ ػٍ يذرص انًقزر: 

 االطى د. ْذٖ أدًذ لبٚذ انظبٚذ٘ / أطثٕػٛا(3)  انظاػاخ انًكرثٛح

 773891115 انظثد األدذ االشٍُٛ انصالشاء األرتؼاء انخًٛض
انًكاٌ ٔرقى 

 انٓاذف

      dr.hudaalsaidi@gmail.com 
انثزٚذ 

 اإلنكرزَٔٙ
 

II. :يؼهٕياخ ػايح ػٍ انًقزر 
 انًصادر انهغٕٚح ٔاألدتٛح  اطى انًقزر:  .1

 DR22 ٔرقًّ:ريش انًقزر   .2

 انظاػاخ انًؼرًذج نهًقزر:  .3

 انظاػاخ
 انًجًٕع

 ذذرٚة ػًهٙ طًُار َظز٘

3    3 

 انًظرٕٖ األٔل،  انفصم انصاَٙ  انًظرٕٖ ٔانفصم انذراطٙ:  .4

 DR11 :(انًرطهثاخ انظاتقح نذراطح انًقزر)إٌ ٔجذخ  .5

6.  
انًرطهثاخ انًصادثح نذراطح انًقزر)إٌ 

 (:ٔجذخ

 ال ٕٚجذ

 تكانٕرٕٚص نغح ػزتٛح انثزَايج/ انثزايج انرٙ ٚرى فٛٓا ذذرٚض انًقزر:  .٧

 انهغح انؼزتٛح  نغح ذذرٚض انًقزر:  .٨

 كهٛح انهغاخ يكاٌ ذذرٚض انًقزر:   .٩
 

III. :ٙٔصف  انًقزر انذراط 
ٔطٕال إنٗ أْى انًذَٔبد يٍ ٚذسط ْزا انًمشس انًظبدس انهغٕٚخ ٔاألدثٛخ، ٔٚجذأ ثًمذيخ ػٍ انكزبثخ ٔانزذٍٔٚ َٔشأرًٓب ٔرطٕسًْب 

أيٓبد انكزت األدثٛخ ٔ انًجبيٛغ انشؼشٚخ انزٙ دفظذ انزشاس األدثٙ، صى كزت انهغخ ٔيب طُف يُٓب ثظٕسح يٕعٕػٛخ،ٔيب خهض 

اءح يُٓب نهغخ صى انًؼبجى انهغٕٚخ ٔيشادم رذُٔٚٓب ٔأًَبؽٓب فٙ انًكزجخ انؼشثٛخ، يًب ٚؼٍٛ انطبنت ػهٗ انزؼبيم يغ ْزِ انًظبدس لش

 ٔرذهٛال، ٔٚذمك نذّٚ لبػذح يؼشفٛخ ،ٔٚؼزًذ فٙ رمذٚى انًغبق ػهٗ انًذبػشاد انزفبػهٛخ ٔانُمبشبد انظفٛخ، ٔٚؼذ األدة انجبْهٙ

 انًزطهت انمجهٙ نّ.

 

IV. :يخزجاخ انرؼهى انًقصٕدج نهًقزر 

 أٌ ٚكٌٕ انطانة قادرا ػهٗ أٌ :

 ٔانهغٕٚخ. األدثٛخ ٔانًذَٔبد انًظبدس يٍ ؽبئفخ ػهٗ رؼشفّ خالل يٍ ٔانزذٍٔٚ انكزبثخ ثذاٚبد .ٚظف1

 .ًٚٛض انًظبدس انهغٕٚخ ٔاألدثٛخ ٔانًذاسط انًؼجًٛخ .2

 .ٚظُفبنًظبدس انهغٕٚخ ٔاألدثٛخ ٔانًشاجغ انًخزهفخ .3

 انزذٍٔٚ ػُذ انؼشة ٔرطٕسِ . يشادم نزُظٛىٚغزؼًم انًظبدس انهغٕٚخ ٔاألدثٛخ ٔانًؼبجى .4

 انًظبدس انهغٕٚخ ٔاألدثٛخ. .ٚكزت  ثذضب ػهًٛب ػٍ أدذ5

 . ٚزٕاطم يغ فشٚك نزٕصٛك انظهخ ثبنزشاس ٔانًكزجخ انؼشثٛخ.6

 .. ٚمذو ٔسلخ ثذضٛخ يشزشكخ فٙ أدذ انًظبدس انهغٕٚخ أٔ األدثٛخ أٔ انًؼبجى٧

  

mailto:dr.hudaalsaidi@gmail.com
mailto:dr.hudaalsaidi@gmail.com
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٨ 

V. :يذرٕٖ انًقزر 

 :انجاَة انُظز٘
 انظاػاخ انفؼهٛح األطثٕع انًٕاػٛغ انزفظٛهٛخ ٔدذاد انًمشس انشلى

 انكزبثخ ػُذ انؼشة : انُشأح ٔانزطٕس  1

 انشٔاٚخ، أًْٛزٓب فٙ دفع انزشاس،            

ثذاٚبد انكزبثخ ، ًَبرط نجؼغ 

 انًذَٔبد 
1 3 

 يشادم انزظُٛف   2
 انفشق ثٍٛ انًظذس ٔانًشجغ.

 ًَبرط 
2 3 

 انًصادر األدتٛح 3

أ_ انًجبيٛغ     انشؼشٚخ)رؼشٚفٓب،  

 ؽشٚمخ جًؼٓب(

 انذًبعخ انكجشٖ ألثٙ رًبوًَٕرط 

3 3 

 ذاتغ 4

ة_ انذٔأٍٚ انشؼشٚخ،   ؽجمبد 

فذٕل انشؼشاء الثٍ عالو 

 انجًذٙ

4 3 

 ذاتغ 5
ط_  يؼبجى األدثبء يؼجى انشؼشاء 

 نهًشصثبَٙ
5 3 

 اْى يصادر االدب  6

 3 6 _انجٛبٌ ٔ انزجٍٛٛ .1

 3 7 _انكبيم .             2

 3 8 _ػٌٕٛ األخجبس.    3

 3 9 االيزذبٌ انُظفٙ )نهًٕػٕػبد انغبثمخ( 7

8 

 جًغ انهغح ٔانرصُٛف فٛٓا

 3 10 _ انؼمذ انفشٚذ.   4

9 

 -يشادم جًغ انهغخ

 أْى يظبدس انهغخ:     

 أ_ إطالح  انًُطك الثٍ انغكٛذ.          
11 3 

 3 12 ة_ انخظبئض الثٍ جُٙ

 3 13 االيزذبٌ  انُظفٙ            

 انًؼبجى  10

إَٔاػٓب، يُبْجٓب، اشٓش انًؼبجى 

 انمذًٚخ.
14 3 

 _يمبٚٛظ انهغخ الثٍ  فبسط1

 نغبٌ انؼشة الثٍ يُظٕس. -2
15 3 

 3 16 )نجًٛغ انًٕػٕػبد( االيزذبٌ انُٓبئٙ 11

 48 16 ػذد األطاتٛغ 
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٩ 

 

جذ(                                      ُٔ  انجاَة انؼًهٙ:       )إٌ 
 كراتح ذجارب )يٕاضٛغ / يٓاو( انُشاط انؼًهٙ

 انظاػاخ انفؼهٛح ػذد األطاتٛغ انًٓاو / انرجارب انؼًهٛح انزقى

1.     

2.     

   إجًانٙ األطاتٛغ ٔانظاػاخ

 

VI. اطرزاذٛجٛاخ انرذرٚض 
 _ انًذبػشح انزفبػهٛخ.1

 _ انمشاءح انفشدٚخ رذذ إششاف انًذسط.2

 _  كزبثخ رمشٚش3

 ٔٔاججبد._ ركهٛفبد 4

 _ انُمبشبد انظفٛخ.5

 _ انًشبسٚغ انجًبػٛخ.6

 _ يذبػشاد نزٕػٛخ ٔيُبلشخ انًٓبساد.٧

 _ رًبسٍٚ ٔرذسٚجبد.٨

 _ انؼظف انزُْٙ.٩

 

VII. :األَشطح ٔانركهٛفاخ 
 )إٌ ٔجذد(انذرجح  األطثٕع انُشاط/ انركهٛف انزقى

 5 انصاَٙ ركهٛفبد ٔٔاججبد 1

 5 انظاتغ كزبثخ رمشٚش 2

 5 انراطغ ٔاججبد 3

 

VIII. :ذقٛٛى انرؼهى 

 يٕضٕػاخ انرقٕٚى انزقى

يٕػذ انرقٕٚى/ 

 انٕٛو ٔانرارٚخ

 )األطثٕع(

 انذرجح

 انٕسٌ انُظثٙ 

)َغجخ انذسجخ إنٗ دسجخ  
 انزمٕٚى انُٓبئٙ(

 %3 5 انصاَٙ ٔاجثاخ ذصُٛف انًجايٛغ انشؼزٚح  .1

 %5 5 انخايض اخرثار أٔل   .2

 %3 5 انظاتغ كراتح ذقزٚز ػٍ كرة انطثقاخ  .3

 %4 5 انراطغ ٔاجة انثذس فٙ انًؼاجى ٔ انًقارَح تُٛٓا .3

 %15 21 انصايٍ االيرذاٌ انُصفٙ -4

 %61 61 طادص ػشز االيرذاٌ انُٓائٙ  -5 

 %111  انًجًٕع 
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IX. :يصادر انرؼهى 

 :( اصُبٌ ػهٗ األكضشكزبثخ انًشجغ انشئٛظ نهًمشس )انًشاجغ انشئٛغخ 

  رٕفش يشجغ ٔادذ نزغطٛخ يذزٕٖ انًمشس انذساعٙ إػبفخ يشجغ آخش نهؼشٔسح انمظٕٖ ًٚكٍ فٙ دبل ػذو

 (اخزٛبس٘)

انُٓؼخ  نهطجبػخ -2و (،انًظبدس االدثٛخ ٔ انهغٕٚخ فٙ انزشاس انؼشثٙ ، داس  1٩٧5د. ػض انذٍٚ اعًبػٛم، )،-1

 ٔ انُشش ٔ انزٕصٚغ يظش .

 داس انششٔق ،ثٛشٔد .و (، يظبدس انزشاس انؼشثٙ ،  1٩٧2ػًش انذلبق ،) -2

 و( دساعخ رذهٛهٛخ فٙ يظبدس انزشاس انؼشثٙ. داس صْشاٌ نهُشش.2١14إَٔس يذًذ صَبرٙ )-3

 انًشاجغ انًغبػذح:

 و( يغ انًظبدس فٙ انهغخ ٔاالدة ، جبيؼخ ثغذاد .1٩٧٩إثشاْٛى انغبيشائٙ ، ) -1

 و (، ربسٚخ انزشاس انؼشثٙ ، يُشٕساد جبيؼخ االيبو يذًذ ثٍ عؼٕد 1٩٩1فؤاد عٛضكٍٛ،) -2

 االعاليٛخ .

 إدغبٌ ػجبط ، دساعبد فٙ انًظبدس انؼشثٛخ ، د. ؽ  .-3

 

 )إٌ ٔجذد(يٕاد إنكزشَٔٛخ ٔإَزشَذ:    

 showthread. Php? t=44149. Com/vbvv / www.mutirhttp ://  

 philadelphia . edu. Jo/new library. 

 

 

 

X. :انضٕاتظ ٔانظٛاطاخ انًرثؼح فٙ انًقزر 
 عٛبعخ دؼٕس انفؼبنٛبد انزؼهًٛٛخ:  1

 % يٍ انًذبػشاد ٔٚذشو فٙ دبل ػذو انٕفبء ثزنك.٧5ٚهزضو انطبنت ثذؼٕس  -

ٔٚذشو انطبنت يٍ دخٕل االيزذبٌ فٙ دبل رجبٔص انغٛبة ٚمذو أعزبر انًمشس رمشٚشا ثذؼٕس ٔغٛبة انطالة نهمغى  -

 % ٔٚزى الشاس انذشيبٌ يٍ يجهظ انمغى.25

 انذؼٕس انًزأخش: 2

نهطبنت دؼٕس انًذبػشح إرا رأخش نًذح سثغ عبػخ نضالس يشاد فٙ انفظم انذساعٙ، ٔإرا رأخش صٚبدح ػٍ  ٚغًخ -

 صالس يشاد ٚذزس شفٕٚب يٍ أعزبر انًمشس، ٔػُذ ػذو االنزضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًذبػشح.

 ػٕاثؾ االيزذبٌ: 3

 انغًبح نّ ثبنذخٕل. فٙ دبل رأخش انطبنت ػٍ االيزذبٌ انُظفٙ نُظف عبػخ ٚذك ألعزبر انًمشس -

 فٙ دبل رغٛت انطبنت ػٍ دؼٕس االيزذبٌ انُظفٙ ٚذك ألعزبر انًمشس أٌ ٚزخز يب ٚشاِ يُبعجبً نؼالط انذبنخ. -

 ( دلٛمخ يٍ ثذء االيزذبٌ 2١ال ٚغًخ نهطبنت دخٕل االيزذبٌ انُٓبئٙ إرا رأخش يمذاس ) -

 ُظبو االيزذبٌ فٙ انكهٛخ.إرا رغٛت انطبنت ػٍ االيزذبٌ انُٓبئٙ رطجك انهٕائخ انخبطخ ث -

 انزؼُٛٛبد ٔانًشبسٚغ: 4

 ٚذذد أعزبر انًمشس َٕع انزؼُٛٛبد فٙ ثذاٚخ انفظم ٔٚذذد يٕاػٛذ رغهًٛٓب. -

 ٚجٍٛ أعزبر انًمشس انؼٕاثؾ ٔانمٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب. -

 انز٘ رأخش فٙ رغهًّٛ.إرا رأخش انطبنت فٙ رغهٛى انزكهٛفبد ػٍ انًٕػذ انًذذد ٚذشو يٍ دسجخ انزكهٛف  -

 انغش: 5

 فٙ دبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش فٙ االيزذبٌ انُظفٙ أٔ انُٓبئٙ رطجك ػهّٛ الئذخ شؤٌٔ انطالة. -

http://www.mutir/
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 فٙ دبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش  أٔ انُمم فٙ انزكهٛفبد ٔانًشبسٚغ ٚذشو يٍ انذسجخ انًخظظخ نهزكهٛف. -

 االَزذبل: 6

 ؽبنت ألداء االيزذبٌ َٛبثخ ػُّ رطجك انالئذخ انخبطخ ثزنكفٙ دبنخ ٔجٕد شخض ُٚزذم شخظٛخ  -

 عٛبعبد أخشٖ:  ٧

 أ٘ عٛبعبد أخشٖ يضم اعزخذاو انًٕثبٚم أٔ يٕاػٛذ رغهٛى انزكهٛفبد ..... انخ -

 


