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 يىاطفبد يقزر انُقذ انقذَى
 

I. :يؼهىيبد ػبيخ ػٍ انًقزر 

 انُقذ انقذَى :اطى انًقزر  .1
 DR33 ريش انًقزر ورقًه:  .2

 انظبػبد انًؼزًذح:  .3
 اإلجًبنٍ رذرَت ػًهٍ طًُبر يحبضزح

3    3 

 انًظزىي انضبٍَ _ انفظم األول انًظزىي وانفظم انذراطٍ:  .4

 DR11, DR24 :(بد انظبثقخ نذراطخ انًقزر)إٌ وجذدانًزطهج  .5

 ال ٕٚعذ  (:انًزطهجبد انًظبحجخ )إٌ وجذد  .6

 ثكبنٕسٕٚط نغخ انؼشثٛخ ذرص نه انًقزر:َانجزَبيج انذٌ   .7

 انهغخ انؼزثُخ نغخ رذرَض انًقزر:  .8

 فظهٙ  َظبو انذراطخ:  .9

 د/ هذي أحًذ قبَذ انظبَذٌ. يؼذ)ٌ( يىاطفبد انًقزر:  .11

  اػزًبد يىاطفبد انًقزر:ربرَخ   .11
 

II. :وطف انًقزر 
ٚزُبٔل ْزا انًمشس انُمذ انؼشثٙ انمذٚى يٍ ثذاٚبرّ ؽزٗ َٓبٚبد انمشٌ انخبيظ انٓغش٘ يجشصا ياليؾّ ػجش انؼظٕس؛ ثذءا يٍ انُشأح 

هٓب، كًب ٚؼشع ألْى صى انزطٕس ٔطٕال ئنٗ يشؽهخ انُؼظ، ٔٚززجغ االرغبْبد  انفكشٚخ ٔانغٕٓد انُمذٚخ ألػالو ْزِ انؼظٕس ٔٚؾه

لؼبٚب انُمذ انمذٚى يغبًْب  ثزنك فٙ رًُٛخ انزٔق ٔانمذسح ػهٗ انزؾهٛم ٔانُمذ، يؼزًذا ػهٗ انًؾبػشاد انزفبػهٛخ ٔانًُبلشبد انظفٛخ 

 انمبئًخ ػهٗ انؼظف انزُْٙ، ٔٚؼذ ْزا انًمش س ربنٛب نًمشس٘ األدة انغبْهٙ ٔاألدة اإلعاليٙ ٔاأليٕ٘. 
 

III. :يخزجبد انزؼهى 

((A انًؼزفخ وانفهى 

 ( PILOs)( يغ يخزجبد رؼهى انجزَبيج CILOsيىاءيخ يخزجبد رؼهى انًقزر )

 (: انًؼزفخ وانفهى CILOsيخزجبد رؼهى انًقزر ) (: انًؼزفخ وانفهىPILOs)يخزجبد رؼهى انجزَبيج

انطبنت نًزطهجبد انجزَبيج األكبدًٍَ طُكىٌ  ثؼذ اطزُفبء

 قبدراػهً أٌ:

انطبنت نًزطهجبد انًقزر انذراطٍ طُكىٌ قبدرا  ثؼذ اطزُفبء

 ػهً أٌ:

A2  ٕ٘ٚظف انًظبدس ٔانًشاؽم ٔاالرغبْبد نهجؾش انهغ

 ٔاألدثٙ.

a1  ٙٚظف أْى انجٛئبد انزٙ اعًٓذ فٙ رشكٛم انُمذ األدث

 انمذٚى، ٔأثشص انُمبد ٔانمؼبٚب انُمذٚخ.

 

 رثظ يخزجبد انزؼهى ثبطززارُجُبد انزذرَض وانزقُُى

 خزجبد رؼهى انًقزر )انًؼزفخ وانفهى( ثبطززارُجُخ انزذرَض وانزقُُى:رثظ ي

 اطززارُجُخ انزقىَى اطززارُجُخ انزذرَض يخزجبد انًقزر / انًؼزفخ وانفهى

_a1 َظف أهى انجُئبد انزٍ اطهًذ

فٍ رشكُم انُقذ األدثٍ، وأثزس انُقبد 

 وانقضبَب انُقذَخ.

انزًبرٍَ وانًحبضزاد وانحهقبد 

 خانُقبشُ

 انزقُُى انشفهٍ.
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((B انًهبراد انذهُُخ 
 ( PILOs)( يغ يخزجبد رؼهى انجزَبيج CILOsيىاءيخ يخزجبد رؼهى انًقزر )

 (: انًهبراد انذهُُخ CILOsيخزجبد رؼهى انًقزر ) (: انًهبراد انذهُُخPILOs)يخزجبد رؼهى انجزَبيج

ٌ انطبنت نًزطهجبد انجزَبيج األكبدًٍَ طُكى ثؼذ اطزُفبء

 قبدراػهً أٌ:

انطبنت نًزطهجبد انًقزر انذراطٍ طُكىٌ قبدرا  ثؼذ اطزُفبء

 ػهً أٌ:

B2 .ٚؾهم انُظٕص انًخزهفخ رؾهٛال نغٕٚب ٔأدثٛب b1  ٚظُف األطٕل انُمذٚخ فٙ رؾهٛم انُظٕص، ٔانؾكى

 ػهٛٓب ػُذ انُمبد انؼشة انمذايٗ.

 

 ُخ انزذرَض وانزقُُى:                                                     رثظ يخزجبد رؼهى انًقزر )انًهبراد انذهُُخ( ثبطززارُج

 اطززارُجُخ انزقىَى   اطززارُجُخ انزذرَض يخزجبد انًقزر/ انًهبراد انذهُُخ 

b1  ٍَظُف األطىل انُقذَخ ف_

رحهُم انُظىص وانحكى ػهُهب ػُذ 

 انُقبد انؼزة انقذايً.

 انؼظف انذهٍُ 

 خانُقبشبد انظفُ

 ركهُفبد وواججبد 

 انزقبرَز

 

((C انًهبراد انًهُُخ وانؼًهُخ 
 ( PILOs)( يغ يخزجبد رؼهى انجزَبيج CILOsيىاءيخ يخزجبد رؼهى انًقزر )

 (: انًهبراد انًهُُخ وانؼًهُخ CILOsيخزجبد رؼهى انًقزر ) (: انًهبراد انًهُُخ وانؼًهُخPILOs)يخزجبد رؼهى انجزَبيج

نت نًزطهجبد انجزَبيج األكبدًٍَ طُكىٌ انطب ثؼذ اطزُفبء

 قبدراػهً أٌ:

انطبنت نًزطهجبد انًقزر انذراطٍ طُكىٌ قبدرا  ثؼذ اطزُفبء

 ػهً أٌ:

C2  ٚغزؼًم انًظبدس انهغٕٚخ ٔاألدثٛخ ٔانًؼبعى انهغٕٚخ

 ٔانًظطهؾٛخ.

c1  ٙٚغزؼًم انًظبدس األدثٛخ فٙ دساعخ لؼبٚب انُمذ انؼشث

عظ انزٙ ثُٛذ ػهٛٓب األؽكبو انمذٚى، ٔٚغزخهض يُٓب األ

 انُمذٚخ.

C3  ُٚمذ انُظٕص انًخزهفخ ٔانُظشٚبد انهغٕٚخ ٔاألدثٛخ ٔفمب

 نهًُبْظ انؾذٚضخ.

c2  ُٚمذ انُظٕص انُمذٚخ يٍ يخزهف انجٛئبد ٔٚجشص أْى

 انمؼبٚب انُمذٚخ.

C4 .ًُٙٚغض يششٔع ثؾش ػه c3  ُٚغض يششٔع ثؾش ػهًٙ فٙ انغٕٓد انُمذٚخ ألؽذ أػالو

 ُمذ انمذٚى.ان

 

 رثظ يخزجبد رؼهى انًقزر )انًهبراد انًهُُخ وانؼًهُخ( ثبطززارُجُخ انزذرَض وانزقُُى:

 اطززارُجُخ انزقىَى اطززارُجُخ انزذرَض يخزجبد انًقزر/ انًهبراد انًهُُخ وانؼًهُخ

c1 انًظبدر األدثُخ فٍ دراطخ  _َظزؼًم

قضبَب انُقذ انؼزثٍ انقذَى،  وَظزخهض يُهب 

 طض انزٍ ثُُذ ػهُهب األحكبو انُقذَخ. األ

يحبضزاد نزىضُح ويُبقشخ 

 انًهبراد.

 ركهُفبد وواججبد 

_c2  ،َُقذ انُظىص انُقذَخ يٍ يخزهف انجُئبد

 وَجزس أهى انقضبَب انُقذَخ. 

رًبرٍَ ورذرَجبد رظبػذ انطبنت 

 ػهً رًُُخ انًهبراد.

 انزقبرَز

c3َخ _َُجش يشزوع ثحش ػهًٍ فٍ انجهىد انُقذ

 ألحذ أػالو انُقذ انقذَى.

 انزقبرَز يشبرَغ جًبػُخ.
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((D انًهبراد انؼبيخ 

 ( PILOs)( يغ يخزجبد رؼهى انجزَبيج CILOsيىاءيخ يخزجبد رؼهى انًقزر )

 (: انًهبراد انؼبيخ CILOsيخزجبد رؼهى انًقزر ) (: انًهبراد انؼبيخPILOs)يخزجبد رؼهى انجزَبيج

ًزطهجبد انجزَبيج األكبدًٍَ طُكىٌ انطبنت ن ثؼذ اطزُفبء

 قبدراػهً أٌ:

انطبنت نًزطهجبد انًقزر انذراطٍ طُكىٌ قبدرا  ثؼذ اطزُفبء

 ػهً أٌ:

D2  ٚغزؼًم انزكُٕنٕعٛب فٙ يغبل رؼهى انهغخ ٔرؼهًٛٓب

 ٔأغشاع انجؾش انؼهًٙ.

d1  ٚغزؼًم انزكُٕنٕعٛب فٙ كزبثخ األثؾبس ٔانزمبسٚش فٙ انُمذ

 األدثٙ انمذٚى.

 

 رثظ يخزجبد رؼهى انًقزر )انًهبراد انؼبيخ( ثبطززارُجُخ انزذرَض وانزقُُى:

 اطززارُجُخ انزقىَى اطززارُجُخ انزذرَض يخزجبد انًقزر 

d1 َظزؼًم انزكُىنىجُب فٍ كزبثخ األثحبس_

 وانزقبرَز فٍ انُقذ األدثٍ انقذَى.

 انزقبرَز انزؼهى انذارٍ وانًظزقم

 

IV. ئُظخ وانفزػُخ )انُظزَخ وانؼًهُخ( ورثطهب ثًخزجبد انزؼهى انًقظىدح انًقزر انز كزبثخ يىاضُغ

 نهًقزر يغ رحذَذ انظبػبد انًؼزًذح نهب.  

 كزبثخ وحذاد /يىاضُغ يحزىي انًقزر

 أوال:انجبَت انُظزٌ                                                        

 ظُهُخانًىاضُغ انزف وحذاد/ يىضىػبد انًقزر انزقى
ػذد 

 األطبثُغ

انظبػبد 

 انفؼهُخ

يخزجبد رؼهى 

 انًقزر

 انُمذ ٔاألدة 1

أ _ انُمذ انًظطهؼ _انٕظٛفخ_ طهخ 

األدة ثبنُمذ _ا انُمذ ٔانجالغخ  _انُمذ 

 ثٍٛ انؼهى  ٔانفٍ.

ة _ أًْٛخ دساعخ انُمذ انمذٚى  _ 

 طفبد انُمذ_ أٔنٛخ انشؼش. 

2 6 a1 

 انُمذ فٙ انؼظش انغبْهٙ  2
ح انؼشثٛخ فٙ انغبْهٛخ _ ؽجٛؼخ انؾٛب

 انؼمهٛخ انؼشثٛخ  _  ًَبرط َمذٚخ.
1 3 a1, b1, c2 

3 
انُمذ فٙ انؼظش اإلعاليٙ ٔ 

 األيٕ٘ 

يمذيخ ؽٕل انزغٛشاد فٙ انًغزًغ ثؼذ 

اإلعالو _ َظشح اإلعالو نهشؼش_ 

 ًَبرط يٍ َمذ انظؾبثخ.

انُمذ فٙ انؼظش األيٕ٘ _ يمذيخ 

ٛشاد ؽٕل انظشٔف انغٛبعٛخ ٔانزغ

انًغزًؼٛخ  ٔأصشْب فٙ ؽشكخ األدة 

ٔانُمذ _ طٕس ٔنًؾبد يٍ َمذ 

 انؼظش.

1 3 a1 ،b1, c2 

4 
عٕٓد َمذٚخ فٙ انؼظش 

 األيٕ٘.

 أ_ ثؼغ انُمبد.

 ة_  اثٍ ػزٛك.

 ط_  َمذ انًشأح.

1 3 a1, b1،c1, c3, d 

 انُمذ فٙ انؼظش انؼجبعٙ 5
انهغٌٕٕٚ ٔانُؾبح ٔأصشْى فٙ رطٕس 

 انُمذ.
1 3 

a1, b1, c2, c3,  

d 
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 انُمذ فٙ انؼظش انؼجبعٙ: يٍ أػالو

 ثشبس ثٍ ثشد -1

 أػالو انُمذ فٙ انؼظش انؼجبعٙ  6

أثٕ َٕاط ٔانزغذٚذ فٙ انشؼش  -2

 انؼشثٙ 

 أثٕ رًبو ٔٔطٛزّ           -3

طؾٛفخ ثشش ثٍ انًؼزًش  ٔآساؤِ  -4

 انُمذٚخ.

 األطًؼٙ  ؽٛبرّ ٔآساؤِ انُمذٚخ. -5

نغًؾٙ ٔكزبثّ  يؾًذ ثٍ عالو ا  -6

 ؽجمبد فؾٕل انشؼشاء.

 انغبؽع: ؽٛبرّ، عٕٓدِ انُمذٚخ. -٧

اثٍ لزٛجخ  : عٕٓدِ انُمذٚخ كزبثّ  -٨

 انشؼش ٔانشؼشاء.

 انًجشد : ؽٛبرّ ٔعٕٓدِ انُمذٚخ . -٩

اثٍ سشٛك انمٛشٔاَٙ ٔكزبثّ   -1١

 انؼًذح.  

4 12 
a1, b1, c2, c3 

, d1 

7 

 لؼبٚب َمذٚخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًؼُٗ ،انهفع ٔان -1

 انطجغ ٔ انظُؼخ، -2 

 انغشلبد األدثٛخ. -3  

 انمذو ٔانؾذاصخ . -4 

 انًشصٔلٙ ٔػًٕد انشؼش. -5 

َظشٚخ  انُظى  ػُذ ػجذ انمبْش  -6 

 انغشعبَٙ 

 لؼٛخ ئػغبص انمشآٌ. -٧

3 9 

 

a1, b1, c2, c3,  

d1 

  3 1 يشاعؼخ  8

  42 14إجًبنٍ األطبثُغ وانظبػبد  

 

 ٍ:    )إٌ ُوجذ(                                        صبَُب:انجبَت انؼًه
 ركزت رغبسة )يٕاػٛغ( انؼًهٙ

 يخزجبد انزؼهى انظبػبد انفؼهُخ ػذد األطبثُغ انزجبرة انؼًهُخ انزقى

1.      

2.      

3.      

    إجًبنٍ األطبثُغ وانظبػبد

 

V. :اطززارُجُخ انزذرَض 
a. ٛخ.انزًبسٍٚ ٔانًؾبػشاد ٔانؾهمبد انُمبش 

b. .ُْٙانؼظف انز 
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c. .انُمبشبد انظفٛخ 

d.  رذسٚجبد رغبػذ انطبنت ػهٗ رًُٛخ انًٓبساد 

e. .يؾبػشاد نزٕػٛؼ ٔيُبلشخ انًٓبساد 

f. .يشبسٚغ عًبػٛخ 

g. .انزمبسٚش 

 

VI. :األَشطخ وانزكهُفبد 
 انذرجخ األعجٕع يخزجبد انزؼهى انُشبط / انزكهُف انزقى

كزبثخ رمشٚش ػٍ َمذ انًشأح فٙ  1

 ٕ٘ انؼظش األي
a1, c1, c2, c3, d1,  5 5 

كزبثخ ثؾش ػٍ ئؽذٖ لؼبٚب انُمذ  2

 فٙ انمشٌ انشاثغ انٓغش٘ 
d1c3a1, b1,c1 7 5 

 

VII. :رقُُى انزؼهى 

 انذرجخ  األطجىع أَشطخ انزقُُى انزقى

َظجخ انذرجخ إنً 

درجخ  انزقىَى 

 انُهبئٍ

انًخزجبد انزٍ 

 َحققهب

 c 3, d1, c1 10% 10 5 انىاججبد  1

 c 2, c 3, d1 10% 10 7 جبر أولاخز 2

 a1 , b, c 2 20% 20 8 اخزجبر يُزظف انفظم 3

  a1,b c1 ,c 2  60% 60 16 االخزجبر انُهبئٍ 4

 

VIII. :يظبدر انزؼهى 
 )اعى انًإنف، عُخ انُشش، اعى انكزبة، داس انُشش، ثهذ انُشش(.

 : ) ال رشَذ ػٍ يزجؼٍُ( انًزاجغ انزئُظخ

 ُمذ األدثٙ ػُذ انؼشة ، داس انضمبفخ ، ثٛشٔد.ئؽغبٌ ػجبط ، ربسٚخ ان .1

 ، ديشك.3ِ(، لؼبٚب انُمذ انؼشثٙ انمذٚى، ؽ1432يخزبس انغٕس،) .2

 انًزاجغ انًظبػذح

 يؾًذ يُذٔس، انُمذ انًُٓغٙ انؼشة، داس َٓؼخ يظش نهطجبػخ ٔانُشش،  انمبْشح. .1

 انؼهًٛخ، ثٛشٔد.ِ(، ربسٚخ انُمذ األدثٙ ػُذ انؼشة، داس انكزت  14١٩ؽّ اثشاْٛى ،)  .2

 يؾًذ صكٙ انؼشًبٔ٘، لؼبٚب انُمذ ثٍٛ انمذٚى ٔانؾذٚش،انمبْشح، داس انكزبة انؼشثٙ نهطجبػخ ٔانُشش. .3

 و( انُمذ انؼشثٙ انمذٚى رطٕسِ ٔلؼبٚبِ، داس انُشش انذٔن2١١٨ٙسفؼذ انزٓبيٙ ػجذانجش،) .4

  و(،  انُمذ انؼشثٙ انمذٚى،  داس انفكش.2١١5ٔنٛذ لظبة ) -5

 ززوَُخ وإَززَذ:    )إٌ وجذد(يىاد إنك

i. www.academia.eduhttp://  

 يٕلغ  أٔساق َمذٚخ. -2             

             3-www. borum.unibrska.net. 

             4-  com-/ showthread oad- literature- pdf- ebooks.alfaseeh. com/ 

 

http://www.academia.edu/
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IX. ظ وانظُبطبد انًزجؼخ فٍ انًقزر.انضىاث 
1 

 

 عٛبعخ ؽؼٕس انفؼبنٛبد انزؼهًٛٛخ: 

 % يٍ انًؾبػشاد ٔٚؾشو فٙ ؽبل ػذو انٕفبء ثزنك.٧5ٚهزضو انطبنت ثؾؼٕس  -

ٚمذو أعزبر انًمشس رمشٚشا ثؾؼٕس ٔغٛبة انطالة نهمغى ٔٚؾرشو انطبنرت يرٍ د رٕل االيزؾربٌ فرٙ ؽربل رغربٔص انغٛربة  -

 يٍ يغهظ انمغى. % ٔٚزى الشاس انؾشيب25ٌ

 انؾؼٕس انًزأ ش: 2

نهطبنت ؽؼٕس انًؾبػشح ئرا رأ ش نًرذح سثرغ عربػخ نرضالس يرشاد فرٙ انفظرم انذساعرٙ، ٔئرا ررأ ش صٚربدح ػرٍ  ٚغًؼ -

 صالس يشاد ٚؾزس شفٕٚب يٍ أعزبر انًمشس، ٔػُذ ػذو االنزضاو ًُٚغ يٍ د ٕل انًؾبػشح.

 ػٕاثؾ االيزؾبٌ: 3

 زؾبٌ انُظفٙ نُظف عبػخ ٚؾك ألعزبر انًمشس انغًبػ نّ ثبنذ ٕل.فٙ ؽبل رأ ش انطبنت ػٍ االي -

 فٙ ؽبل رغٛت انطبنت ػٍ ؽؼٕس االيزؾبٌ انُظفٙ ٚؾك ألعزبر انًمشس أٌ ٚزخز يب ٚشاِ يُبعجبً نؼالط انؾبنخ. -

 ( دلٛمخ يٍ ثذء االيزؾبٌ 2١ال ٚغًؼ نهطبنت د ٕل االيزؾبٌ انُٓبئٙ ئرا رأ ش يمذاس ) -

 االيزؾبٌ انُٓبئٙ رطجك انهٕائؼ انخبطخ ثُظبو االيزؾبٌ فٙ انكهٛخ. ئرا رغٛت انطبنت ػٍ -

 انزؼُٛٛبد ٔانًشبسٚغ: 4

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

 ٚجٍٛ أعزبر انًمشس انؼٕاثؾ ٔانمٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب. -

 انًٕػذ انًؾذد ٚؾشو يٍ دسعخ انزكهٛف انز٘ رأ ش فٙ رغهًّٛ. ئرا رأ ش انطبنت فٙ رغهٛى انزكهٛفبد ػٍ -

 انغش: 5

 فٙ ؽبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش فٙ االيزؾبٌ انُظفٙ أٔ انُٓبئٙ رطجك ػهّٛ الئؾخ شإٌٔ انطالة. -

 فٙ ؽبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش  أٔ انُمم فٙ انزكهٛفبد ٔانًشبسٚغ ٚؾشو يٍ انذسعخ انًخظظخ نهزكهٛف. -

 َزؾبل:اال  6

 فٙ ؽبنخ ٔعٕد شخض ُٚزؾم شخظٛخ ؽبنت ألداء االيزؾبٌ َٛبثخ ػُّ رطجك انالئؾخ انخبطخ ثزنك -

 عٛبعبد أ شٖ: ٧

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

 

 :انهغُخ اإلششافٛخ

 انزٕلٛغ انظفخ انٕظٛفٛخ االعى و

  ًٛذ نهذساعبد انؼهٛب َبئت انؼ د/ ػجبص يطهز 2

  يشكض انزطٕٚش األكبدًٚٙ ٔػًبٌ انغٕدح ػًٛذَبئت  أ.و.د/ أحًذ يجبهذ 3

  َبئت سئٛظ انغبيؼخ نهشئٌٕ األكبدًٚٛخ أ.د/ إثزاهُى انًطبع 4
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 خطخ يقزر انُقذ انقذَى
 

I. يؼهىيبد ػٍ يذرص انًقزر: 

 الطىا د.ْذٖ أؽًذ لبٚذ انظبٚذ٘ / أطجىػُب(3)  انظبػبد انًكزجُخ

 773891115 انظجذ األحذ االصٍُُ انضالصبء األرثؼبء انخًُض
انًكبٌ ورقى 

 انهبرف

      dr.huda0alsaidi@gmail.com     
انجزَذ 

 اإلنكززوٍَ
 

II. :يؼهىيبد ػبيخ ػٍ انًقزر 
 انُقذ انقذَى اطى انًقزر:  .1

 Dr33 ريش انًقزر ورقًه:  .2

 انظبػبد انًؼزًذح نهًقزر:  .3

 انظبػبد
 انًجًىع

 رذرَت ػًهٍ طًُبر َظزٌ

3    3 

 انًظزىي انزبٍَ ، انفظم االول انًظزىي وانفظم انذراطٍ:  .4

5.  
انًزطهجبد انظبثقخ نذراطخ انًقزر)إٌ 

 :(وجذد

DR11 , DR24 

6.  
انًزطهجبد انًظبحجخ نذراطخ انًقزر)إٌ 

 (:وجذد

 ال َىجذ

٧.  
بيج/ انجزايج انزٍ َزى فُهب رذرَض انجزَ

 انًقزر:

 ثكبنىرَىص نغخ انؼزثُخ

 انهغخ انؼزثُخ نغخ رذرَض انًقزر:  .٨

 كهُخ انهغبد يكبٌ رذرَض انًقزر:   .٩
 

III. :ٍوطف  انًقزر انذراط 
ظٕس؛ ثذءا يٍ انُشأح ٚزُبٔل ْزا انًمشس انُمذ انؼشثٙ انمذٚى يٍ ثذاٚبرّ ؽزٗ َٓبٚبد انمشٌ انخبيظ انٓغش٘ يجشصا ياليؾّ ػجش انؼ

صى انزطٕس ٔطٕال ئنٗ يشؽهخ انُؼظ، ٔٚززجغ االرغبْبد  انفكشٚخ ٔانغٕٓد انُمذٚخ ألػالو ْزِ انؼظٕس ٔٚؾههٓب، كًب ٚؼشع ألْى 

فٛخ لؼبٚب انُمذ انمذٚى يغبًْب  ثزنك فٙ رًُٛخ انزٔق ٔانمذسح ػهٗ انزؾهٛم ٔانُمذ، يؼزًذا ػهٗ انًؾبػشاد انزفبػهٛخ ٔانًُبلشبد انظ

 انمبئًخ ػهٗ انؼظف انزُْٙ، ٔٚؼذ ْزا انًمش س ربنٛب نًمشس٘ األدة انغبْهٙ ٔاألدة اإلعاليٙ ٔاأليٕ٘. 
 

IV. :يخزجبد انزؼهى انًقظىدح نهًقزر 

 أٌ َكىٌ انطبنت قبدرا ػهً أٌ :
 ٚظف أْى انجٛئبد انزٙ اعًٓذ فٙ رشكٛم انُمذ األدثٙ انمذٚى، ٔأثشص انُمبد ٔانمؼبٚب انُمذٚخ. .1

 ٚظُف األطٕل انُمذٚخ فٙ رؾهٛم انُظٕص، ٔانؾكى ػهٛٓب ػُذ انُمبد انؼشة انمذايٗ. .2

 ٚغزؼًم انًظبدس األدثٛخ فٙ دساعخ لؼبٚب انُمذ انؼشثٙ انمذٚى، ٔٚغزخهض يُٓب األعظ انزٙ ثُٛذ ػهٛٓب األؽكبو انُمذٚخ .3

 .ُٚمذ انُظٕص انُمذٚخ يٍ يخزهف انجٛئبد ٔٚجشص أْى انمؼبٚب انُمذٚخ .4

 ُٚغض يششٔع ثؾش ػهًٙ فٙ انغٕٓد انُمذٚخ ألؽذ أػالو انُمذ انمذٚى .5

 ٚغزؼًم انزكُٕنٕعٛب فٙ كزبثخ األثؾبس ٔانزمبسٚش فٙ انُمذ األدثٙ انمذٚى.. 6

  

mailto:dr.huda0alsaidi@gmail.com
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V. :يحزىي انًقزر 

 :انجبَت انُظزٌ

 انظبػبد انفؼهُخ األطجىع انًىاضُغ انزفظُهُخ وحذاد انًقزر انزقى

 (1األدة وانُقذ ) 1

انُمذ انًظطهؼ _انٕظٛفخ_ طهخ  -أ 

األدة ثبنُمذ _ا انُمذ ٔانجالغخ  _انُمذ 

 ثٍٛ انؼهى  ٔانفٍ

1 3 

2 (2) 
أًْٛخ دساعخ انُمذ انمذٚى  _  -ة

 طفبد انُمذ_ أٔنٛخ انشؼش.
2 3 

3 (3) 
انؾٛبح انؼشثٛخ فٙ انغبْهٛخ _ ؽجٛؼخ 

 .انؼمهٛخ انؼشثٛخ  _  ًَبرط َمذٚخ
3 3 

4 (4) 

نزغٛشاد فٙ انًغزًغ يمذيخ ؽٕل ا

ثؼذ اإلعالو _ َظشح اإلعالو نهشؼش_ 

 ًَبرط يٍ َمذ انظؾبثخ.

انُمذ فٙ انؼظش األيٕ٘ _ يمذيخ 

ؽٕل انظشٔف انغٛبعٛخ ٔانزغٛشاد 

انًغزًؼٛخ  ٔأصشْب فٙ ؽشكخ األدة 

ٔانُمذ _ طٕس ٔنًؾبد يٍ َمذ 

 انؼظش.

4 3 

 عٕٓد َمذٚخ فٙ انؼظش األيٕ٘. 5

 أ_ ثؼغ انُمبد.

 ثٍ ػزٛك.ة_  ا

 ط_  َمذ انًشأح.
5 3 

6 

 انُمذ فٙ انؼظش انؼجبعٙ

 

 

(1) 

انهغٌٕٕٚ ٔانُؾبح ٔأصشْى فٙ رطٕس 

 انُمذ.

يٍ أػالو انُمذ فٙ انؼظش 

 ثشبس ثٍ ثشد -1انؼجبعٙ:

6 3 

7 (2) 

أثٕ َٕاط ٔانزغذٚذ فٙ انشؼش -2

 انؼشثٙ.

 ٔطٛخ اثٙ رًبو  -3

طؾٛفخ ثشش ثٍ انًؼزًش ٔآساؤِ  -4 

 انُمذٚخ.

 

 

7 

 

 

3 

 3 8 االيزؾبٌ انُظفٙ  8

9 (3) 

 األطًؼٙ  ؽٛبرّ ٔآساؤِ انُمذٚخ. -5

يؾًذ ثٍ عالو انغًؾٙ ٔكزبثّ    -6

 ؽجمبد فؾٕل انشؼشاء.

9 3 

10 (4) 

 انغبؽع: ؽٛبرّ، عٕٓدِ انُمذٚخ. -٧

اثٍ لزٛجخ  : عٕٓدِ انُمذٚخ كزبثّ  -٨

 انشؼش ٔانشؼشاء

10 3 

11  (5) 

 ِ انُمذٚخ .انًجشد : ؽٛبرّ ٔعٕٓد -٩

اثٍ سشٛك انمٛشٔاَٙ ٔكزبثّ   -1١

 انؼًذح.
11 

 

3 
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٩ 

 (1قضبَب َقذَخ ) 12
 انهفع ٔانًؼُٗ  -1

 انطجغ ٔ انطجؼخ .    -2
12 3 

13 (2) 
 انغشلبد األدثٛخ.   -3

 انمذو ٔانؾذاصخ.  -4
13 3 

14 (3) 

 ػًٕد  انشؼش  -5

َظشٚخ انُظى  ػُذ ػجذ انمبْش -6

فٙ انغشعبَٙ ٔلؼٛخ اإلػغبص 

 انمشآٌ انكشٚى. 

14 3 

 3 15 يشاعؼخ ػبيخ  15

 3 16 االيزؾبٌ انُٓبئٙ  16

 48 16 ػذد األطبثُغ وانظبػبد
 

 انجبَت انؼًهٍ:       )إٌ ُوجذ(                                     
 كزبثخ رجبرة )يىاضُغ / يهبو( انُشبط انؼًهٍ

 انظبػبد انفؼهُخ ثُغػذد األطب انًهبو / انزجبرة انؼًهُخ انزقى

   إجًبنٍ األطبثُغ وانظبػبد
 

VI. اطززارُجُبد انزذرَض 
 انزًبسٍٚ ٔانًؾبػشاد ٔانؾهمبد انُمبشٛخ. -1

 انؼظف انزُْٙ. -2

 انُمبشبد انظفٛخ. -3

 رذسٚجبد رغبػذ انطبنت ػهٗ رًُٛخ انًٓبساد  -4

 يؾبػشاد نزٕػٛؼ ٔيُبلشخ انًٓبساد. -5

 يشبسٚغ عًبػٛخ. -6

 انزمبسٚش. -٧

 )ئٌ ٔعذد(انذرجخ  األطجىع انُشبط/ انزكهُف انزقى

كزبثخ رمشٚش ػٍ َمذ انًشأح فٙ انؼظش  1

 األيٕ٘
5 11 

كزبثخ ثؾش ػٍ ئؽذٖ لؼبٚب انُمذ فٙ  2

 انمشٌ انشاثغ انٓغش٘
7 11 

 

VII. :رقُُى انزؼهى 

 يىضىػبد انزقىَى انزقى

يىػذ انزقىَى/ 

 انُىو وانزبرَخ

 )األطجىع(

 انذرجخ

 نىسٌ انُظجٍ ا

)َغجخ انذسعخ ئنٗ دسعخ  
 انزمٕٚى انُٓبئٙ(

 10% 10 5 انىاججبد   .1

 10% 10 7 اخزجبر أول  .2

 20% 20 8 اخزجبر يُزظف انفظم .3

 60% 60 16 االخزجبر انُهبئٍ .4

 %100 111 انًجًىع 

 



 انجًهىرَخ انًُُُخ 

 وسارح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ

 طُؼبء جبيؼخ

 كهُخ انهغبد

 وحذح ضًبٌ انجىدح
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 انزطىَز يزكش ػًُذ 

 .و.د/ هذي انؼًبدأ

 انكهُخ ػًُذ

 د/ يحًذ انُبطز

 َبئت انؼًُذ نشؤوٌ انجىدح

 أ.و.د/ ػجذانحًُذ انشجبع

 انقظى رئُض

 د/ ػذَبٌ انشؼُجٍأ.و.

 انجبيؼخ رئُض

 أ.د/ انقبطى ػجبص

  

 

1١ 

VIII. :يظبدر انزؼهى 

 :انًشاعغ انشئٛغخ 

 ( اصُبٌ ػهٗ األكضشكزبثخ انًشعغ انشئٛظ نهًمشس ) 

 ( ٖٕا زٛبسً٘ٚكٍ فٙ ؽبل ػذو رٕفش يشعغ ٔاؽذ نزغطٛخ يؾزٕٖ انًمشس انذساعٙ ئػبفخ يشعغ آ ش نهؼشٔسح انمظ) 

 1-.ئؽغبٌ ػجبط ، ربسٚخ انُمذ األدثٙ ػُذ انؼشة ، داس انضمبفخ ، ثٛشٔد 

 2- (،لؼبٚب انُمذ انؼشثٙ انمذٚى، ؽ1432يخزبس انغٕس ،) ِديشك.3 ، 

 

 

 انًشاعغ انًغبػذح:

 ًذ يُذٔس، انُمذ انًُٓغٙ انؼشة، داس َٓؼخ يظش نهطجبػخ ٔانُشش،  انمبْشح.يؾ-1

 ِ(، ربسٚخ انُمذ األدثٙ ػُذ انؼشة، داس انكزت  انؼهًٛخ، ثٛشٔد.14١٩ؽّ اثشاْٛى )   -2

 يؾًذ صكٙ انؼشًبٔ٘، لؼبٚب انُمذ ثٍٛ انمذٚى ٔانؾذٚش،انمبْشح، داس انكزبة انؼشثٙ نهطجبػخ ٔانُشش.-3

 و( انُمذ انؼشثٙ انمذٚى رطٕسِ ٔلؼبٚبِ ، داس انُشش انذٔنٙ. 2١١٨انزٓبيٙ ػجذانجش)سفؼذ  -4 

 و( انُمذ انؼشثٙ انمذٚى ، داسانفكش. 2١١5ٔنٛذ لظبة )  -5

 يىاد إنكززوَُخ وإَززَذ:    )إٌ وجذد(
a. http : //www. academia. edu. 

b. www.borum. Unibrska.net 

c. .يٕلغ أٔساق َمذٚخ 

d. Alfaseeh.com/ vb/ showthread oad- literature -pbf-ebook.com. 

 

IX. :انضىاثظ وانظُبطبد انًزجؼخ فٍ انًقزر 
 عٛبعخ ؽؼٕس انفؼبنٛبد انزؼهًٛٛخ:   .1

 % يٍ انًؾبػشاد ٔٚؾشو فٙ ؽبل ػذو انٕفبء ثزنك.٧5ٚهزضو انطبنت ثؾؼٕس  -

انطرالة نهمغرى ٔٚؾرشو انطبنرت يرٍ د رٕل االيزؾربٌ فرٙ ؽربل رغربٔص انغٛربة  ٚمذو أعزبر انًمشس رمشٚشا ثؾؼرٕس ٔغٛربة -

 % ٔٚزى الشاس انؾشيبٌ يٍ يغهظ انمغى.25

 انؾؼٕس انًزأ ش:  .2

نهطبنت ؽؼٕس انًؾبػشح ئرا رأ ش نًذح سثغ عبػخ نضالس يشاد فٙ انفظم انذساعٙ، ٔئرا رأ ش صٚبدح ػٍ صرالس  ٚغًؼ -

 ػُذ ػذو االنزضاو ًُٚغ يٍ د ٕل انًؾبػشح.يشاد ٚؾزس شفٕٚب يٍ أعزبر انًمشس، ٔ

 ػٕاثؾ االيزؾبٌ:  .3

 فٙ ؽبل رأ ش انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُظفٙ نُظف عبػخ ٚؾك ألعزبر انًمشس انغًبػ نّ ثبنذ ٕل. -

 فٙ ؽبل رغٛت انطبنت ػٍ ؽؼٕس االيزؾبٌ انُظفٙ ٚؾك ألعزبر انًمشس أٌ ٚزخز يب ٚشاِ يُبعجبً نؼالط انؾبنخ. -

 ( دلٛمخ يٍ ثذء االيزؾبٌ 2١د ٕل االيزؾبٌ انُٓبئٙ ئرا رأ ش يمذاس ) ال ٚغًؼ نهطبنت -

 ئرا رغٛت انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُٓبئٙ رطجك انهٕائؼ انخبطخ ثُظبو االيزؾبٌ فٙ انكهٛخ. -

 انزؼُٛٛبد ٔانًشبسٚغ:  .4

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

 س انؼٕاثؾ ٔانمٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب.ٚجٍٛ أعزبر انًمش -

 ئرا رأ ش انطبنت فٙ رغهٛى انزكهٛفبد ػٍ انًٕػذ انًؾذد ٚؾشو يٍ دسعخ انزكهٛف انز٘ رأ ش فٙ رغهًّٛ. -

 انغش:  .5

 فٙ ؽبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش فٙ االيزؾبٌ انُظفٙ أٔ انُٓبئٙ رطجك ػهّٛ الئؾخ شإٌٔ انطالة. -

 طبنت ثبنغش  أٔ انُمم فٙ انزكهٛفبد ٔانًشبسٚغ ٚؾشو يٍ انذسعخ انًخظظخ نهزكهٛف.فٙ ؽبل صجٕد لٛبو ان -

http://www.borum/
http://www.borum/


 انجًهىرَخ انًُُُخ 

 وسارح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ

 طُؼبء جبيؼخ

 كهُخ انهغبد

 وحذح ضًبٌ انجىدح
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 انزطىَز يزكش ػًُذ 

 .و.د/ هذي انؼًبدأ

 انكهُخ ػًُذ

 د/ يحًذ انُبطز

 َبئت انؼًُذ نشؤوٌ انجىدح

 أ.و.د/ ػجذانحًُذ انشجبع

 انقظى رئُض

 د/ ػذَبٌ انشؼُجٍأ.و.

 انجبيؼخ رئُض

 أ.د/ انقبطى ػجبص
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 االَزؾبل:  .6

 فٙ ؽبنخ ٔعٕد شخض ُٚزؾم شخظٛخ ؽبنت ألداء االيزؾبٌ َٛبثخ ػُّ رطجك انالئؾخ انخبطخ ثزنك -

 عٛبعبد أ شٖ:  .٧

 نخأ٘ عٛبعبد أ شٖ يضم اعزخذاو انًٕثبٚم أٔ يٕاػٛذ رغهٛى انزكهٛفبد ..... ا -

 


