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 الؼزتُح للورحذثُي تغُزها" هىاصفاخ "ذؼلُن
 

I.  :هؼلىهاخ ػاهح ػي الوقزر 

 اٌؼشت١ح ٌٍّرؽذش١ٓ تغ١ش٘ا ذؼ١ٍُ :اطن الوقزر  .1

 DR84 رهش الوقزر ورقوه:  .2

 الظاػاخ الوؼروذج:  .3
 اإلجوالٍ ذذرَة ػولٍ طوٌار هحاضزج
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 اٌفظً اٌصأٟ -اٌشاتغ  الوظرىي والفصل الذراطٍ:  .4

 DR42 :(الورطلثاخ الظاتقح لذراطح الوقزر )إى وجذخ  .5

 ال ٠ٛظذ (:الورطلثاخ الوصاحثح )إى وجذخ  .6

 اٌٍغح اٌؼشت١ح –تىاٌٛس٠ٛط ذرص له الوقزر:َالثزًاهج الذٌ   .7

 اٌٍغح اٌؼشت١ح لغح ذذرَض الوقزر:  .8

 اٌفظٍٟ الذراطح:ًظام   .9

 د. خاٌذاٌؼثغٟ، د. ِؽّذ اٌخشتٟ هؼّذو هىاصفاخ الوقزر:  .11

  ذارَخ اػرواد هىاصفاخ الوقزر:  .11

 

II. :وصف الوقزر 
٠رٕاٚي اٌّمشس أُ٘ اٌّثادئ ٌرؼ١ٍُ اٌؼشت١ح ٌٍّرؽّذش١ٓ تغ١ش٘ا، ف١مّذَ أُ٘ إٌظش٠اخ فٟ ذؼ١ٍُ اٌٍغح ٌٍّرؽذش١ٓ تغ١ش٘ا، ٠ٚؼشع 

رؼٍُّ اٌؼشت١ح ٌغح شا١ٔح ػٍٝ اٌّغرٜٛ اٌظٛذٟ ٚاٌظشفٟ ٚإٌؽٛٞ ٚاٌذالٌٟ ٚاٌىراتٟ، ٠ٚرٕاٚي خظائض اٌّشىالخ اٌرٟ ذٛاظٗ  ُِ
ؼٍُّ اٌؼشت١ح. ٚ٘زا اٌّمشس تاإلػافح إٌٝ ِمشس "اٌّغر٠ٛاخ اٌٍغا١ٔح" ٠مذَ  ُّ اٌىراب اٌرؼ١ٍّٟ ٚػٕاطش ذم١١ّٗ، ٚاٌّٙاساخ اٌالصِح ٌ

مح ػٍٝ ٚفك إٌظش٠اخ اٌؽ ّّ ذ٠صح تث١ٕح اٌؼشت١ح ٚو١ف١ح ذؼ١ٍّٙا ٌٍّرؽذش١ٓ تغ١ش٘ا، ٠ُٚؼرّذ فٟ ذمذ٠ُ اٌّمشس ػٍٝ ٌٍطالب ِؼشفح ِؼ

 .اٌّؽاػشج اٌرفاػ١ٍح ٚاٌرؼٍُّ اٌرؼاٟٚٔ ٚإٌّالشح

 

III. :هخزجاخ الرؼلن 

(Aالوؼزفح والفهن ) 
 ( PILOs)( هغ هخزجاخ ذؼلن الثزًاهجCILOsهىاءهح هخزجاخ ذؼلن الوقزر )

 (: CILOsهخزجاخ ذؼلن الوقزر ) : (PILOs)هخزجاخ ذؼلن الثزًاهج

الطالة لورطلثاخ الثزًاهج األكادَوٍ طُكىى  تؼذ اطرُفاء

 قادراػلً أى:

الطالة لورطلثاخ الوقزر الذراطٍ طُكىى قادرا  تؼذ اطرُفاء

 ػلً أى:

A3  ٞٛ٠ظف اٌّظادس ٚاٌّشاؼً ٚاالذعا٘اخ ٌٍثؽس اٌٍغ

 ٚاألدتٟ ٚاٌثالغٟ.

a1  اٌّخرٍفح ٌرؼ١ٍُ اٌٍغح ٌٍّرؽذش١ٓ تغ١ش٘ا.٠ظف االذعا٘اخ 

A4  ٠رؼشف ػٍٝ اٌٍغح اٌؼشت١ح فٟ ِغر٠ٛاذٙا: طٛذ١ا ٚطشف١ا

 ٚذؼ١ٍّا ٌٍّرؽذش١ٓ تغ١ش٘ا. ِٚؼع١ّا ٚدال١ٌا ٚذشو١ث١ا

a2  ِٓ ٠رؼشف ػٍٝ اٌّشىالخ اٌرٟ ذٛاظٗ ِرؼٍُّ اٌؼشت١ح

اٌّرؽذش١ٓ تغ١ش٘ا فٟ ِغر٠ٛاخ اٌؼشت١ح اٌّخرٍفح ِٚفَٙٛ 

األخطاء، ٚخظائض اٌىراب اٌّرؼٍك ترؼ١ٍُ اٌؼشت١ح ذؽ١ًٍ 

 ٚاؼر١اظاخ ِؼٍُّ اٌؼشت١ح.
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 رتظ هخزجاخ الرؼلن تاطرزاذُجُاخ الرذرَض والرقُُن

 رتظ هخزجاخ ذؼلن الوقزر )الوؼزفح والفهن( تاطرزاذُجُح الرذرَض والرقُُن:

 اطرزاذُجُح الرقىَن اطرزاذُجُح الرذرَض  هخزجاخ الوقزر / الوؼزفح والفهن

a1 .٠ظف االذعا٘اخ اٌّخرٍفح ٌرؼ١ٍُ اٌٍغح ٌٍّرؽذش١ٓ تغ١ش٘ا 

a2  ٓ٠رؼشف ػٍٝ اٌّشىالخ اٌرٟ ذٛاظٗ ِرؼٍُّ اٌؼشت١ح ِٓ اٌّرؽذش١

تغ١ش٘ا فٟ ِغر٠ٛاخ اٌؼشت١ح اٌّخرٍفح ِٚفَٙٛ ذؽ١ًٍ األخطاء، 

 ٚخظائض اٌىراب اٌّرؼٍك ترؼ١ٍُ اٌؼشت١ح ٚاؼر١اظاخ ِؼٍُّ اٌؼشت١ح.

 اٌّؽاػشج اٌرفاػ١ٍح 

 ٟٔٚاٌرؼٍُّ اٌرؼا 

 اٌؽٛاس ٚإٌّالشح 

 ُخشائؾ اٌّفا١٘ 

 

 ًاخرثاساخ اٌرؽظ١ 

 اٌّشاسوح فٟ اٌّؽاػشج 

 ٟٙاٌرم١١ُ اٌشف 

 االخرثاساخ اٌمظ١شج 

 اٌرى١ٍفاخ 

 اٌٛاظثاخ 

 

((B الوهاراخ الذهٌُح 
 ( PILOs)( هغ هخزجاخ ذؼلن الثزًاهجCILOsهىاءهح هخزجاخ ذؼلن الوقزر )

 (: CILOsهخزجاخ ذؼلن الوقزر ) : (PILOs)هخزجاخ ذؼلن الثزًاهج

الطالة لورطلثاخ الثزًاهج األكادَوٍ طُكىى  تؼذ اطرُفاء

 قادراػلً أى:

الطالة لورطلثاخ الوقزر الذراطٍ طُكىى قادرا  تؼذ اطرُفاء

 ػلً أى:

B1 .١ّ٠ض االعرؼّاالخ اٌٍغ٠ٛح ٌٍغح اٌؼشت١ح ٠ٚظٕف األخطاء b1  أخطاء ِرؼٍّٟ اٌؼشت١ح فٟ ِغر٠ٛاذٙا اٌّخرٍفح ١ّ٠ض

 ٠ٚؼشف ِفَٙٛ ذؽ١ًٍ األخطاء.

B3 .١ّ٠ّض اٌّذاسط األدت١ح ٚاٌٍغا١ٔح ٚٔظش٠اذٙا ٠ٚماسْ ت١ٕٙا b2  ٓ١ّ٠ض إٌظش٠اخ اٌٍغا١ٔح اٌّخرٍفح فٟ ذؼ١ٍُ اٌٍغح ٌٍّرؽذش١

 تغ١ش٘ا.

 

 الرذرَض والرقُُن:رتظ هخزجاخ ذؼلن الوقزر )الوهاراخ الذهٌُح( تاطرزاذُجُح 

 اطرزاذُجُح الرقىَن اطرزاذُجُح الرذرَض هخزجاخ الوقزر/ الوهاراخ الذهٌُح

b1  ١ّ٠ض أخطاء ِرؼٍّٟ اٌؼشت١ح فٟ ِغر٠ٛاذٙا اٌّخرٍفح ٠ٚؼشف

 ِفَٙٛ ذؽ١ًٍ األخطاء.

b2  ٓ١ّ٠ض إٌظش٠اخ اٌٍغا١ٔح اٌّخرٍفح فٟ ذؼ١ٍُ اٌٍغح ٌٍّرؽذش١

 تغ١ش٘ا.

 اٌّؽاػشج اٌرفاػ١ٍح 

 ٟٔٚاٌرؼٍُّ اٌرؼا 

 اٌؽٛاس ٚإٌّالشح 

 ُخشائؾ اٌّفا١٘ 

 ًاخرثاساخ اٌرؽظ١ 

 اٌّشاسوح فٟ اٌّؽاػشج 

 ٟٙاٌرم١١ُ اٌشف 

 االخرثاساخ اٌمظ١شج 

 اٌرى١ٍفاخ 

 اٌٛاظثاخ 

 

((C الوهاراخ الوهٌُح والؼولُح 
 ( PILOs)( هغ هخزجاخ ذؼلن الثزًاهجCILOsهىاءهح هخزجاخ ذؼلن الوقزر )

 (: CILOsهخزجاخ ذؼلن الوقزر ) : (PILOs) الثزًاهجهخزجاخ ذؼلن 

تؼذ اطرُفاء الطالة لورطلثاخ الثزًاهج الذراطٍ طُكىى 

 :قادرا ػلً أى

تؼذ اطرُفاء الطالة لورطلثاخ الوقزر الذراطٍ طُكىى قادر اػلً 

 :أى

C1  ٠غرؼًّ اٌّٙاساخ اٌٍغ٠ٛح اٌّخرٍفح ٠ٚم١ُ األخطاء

 اٌٍغ٠ٛح.

c1  ِرؼٍّّٟ اٌؼشت١ح ِٓ اٌّرؽذش١ٓ تغ١ش٘ا تغشع ٠م١ُ أخطاء

 ذؽ١ٍٍٙا ٚفك إٌظش٠اخ اٌؽذ٠صح.

C3  ٠ٕمذ إٌظٛص اٌّخرٍفح ٚإٌظش٠اخ اٌٍغ٠ٛح ٚاألدت١ح

 ٚفما ٌٍّٕا٘ط اٌؽذ٠صح.

c2  ٠ٕمذ اٌطشائك اٌّخرٍفح ٌرؼ١ٍُ اٌؼشت١ح ٌٍّرؽذش١ٓ تغ١ش٘ا، ٚورة

 ذؼ١ٍُ اٌؼشت١ح ٌٍّرؽذش١ٓ تغ١ش٘ا.
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 ذؼلن الوقزر )الوهاراخ الوهٌُح والؼولُح( تاطرزاذُجُح الرذرَض والرقُُن:رتظ هخزجاخ 

 اطرزاذُجُح الرقىَن اطرزاذُجُح الرذرَض هخزجاخ الوقزر/ الوهاراخ الوهٌُح والؼولُح

c1 ٠م١ُ أخطاء ِرؼٍّّٟ اٌؼشت١ح ِٓ اٌّرؽذش١ٓ تغ١ش٘ا تغشع

 ذؽ١ٍٍٙا ٚفك إٌظش٠اخ اٌؽذ٠صح.

c2  ٠ٕمذ اٌطشائك اٌّخرٍفح ٌرؼ١ٍُ اٌؼشت١ح ٌٍّرؽذش١ٓ تغ١ش٘ا ٚورة

 ذؼ١ٍُ اٌؼشت١ح ٌٍّرؽذش١ٓ تغ١ش٘ا.

 اٌّؽاػشج اٌرفاػ١ٍح 

 ٟٔٚاٌرؼٍُّ اٌرؼا 

 اٌؽٛاس ٚإٌّالشح 

 ُخشائؾ اٌّفا١٘ 

 ًاخرثاساخ اٌرؽظ١ 

 اٌّشاسوح فٟ اٌّؽاػشج 

 ٟٙاٌرم١١ُ اٌشف 

 االخرثاساخ اٌمظ١شج 

 اٌرى١ٍفاخ 

 اٌٛاظثاخ 
 

((D الوهاراخ الؼاهح 
 ( PILOs)( هغ هخزجاخ ذؼلن الثزًاهجCILOsهىاءهح هخزجاخ ذؼلن الوقزر )

 (:CILOsهخزجاخ ذؼلن الوقزر ) : (PILOs)هخزجاخ ذؼلن الثزًاهج

اطرُفاء الطالة لورطلثاخ الثزًاهج األكادَوٍ طُكىى  تؼذ

 قادراػلً أى:

طُكىى قادرا ػلً اطرُفاء الطالة لورطلثاخ الوقزر الذراطٍ  تؼذ

  أى:

D3  .٠غرؼًّ ِٙاساذٗ فٟ ذؼٍُ اٌؼشت١ح ٚذؼ١ٍّٙا d1  ٠غرؼًّ ِؼشفرٗ تإٌظش٠اخ اٌّخرٍفح فٟ ذؼ١ٍُ اٌٍغح ٌغ١ش

 اٌّرؽذش١ٓ تغ١ش٘ا.

D4  ٟ٠غُٙ فٟ ذؼ١ّك االٔرّاء اٌٛؽٕٟ ٚاٌؼشت

 ٚاإلعالِٟ.

d2  ٌٝ٠ؼشف األ١ّ٘ح اٌؽؼاس٠ح ٌٍؼشت١ح لذ٠ّا ٚؼذ٠صا اٌرٟ ذذػٛ إ

 ذؼٍُّ اٌؼشت١ح.
 

 رتظ هخزجاخ ذؼلن الوقزر )الوهاراخ الؼاهح( تاطرزاذُجُح الرذرَض والرقُُن:

 اطرزاذُجُح الرقىَن اطرزاذُجُح الرذرَض هخزجاخ الوقزر 

d1  ٠غرؼًّ ِؼشفرٗ تإٌظش٠اخ اٌّخرٍفح فٟ ذؼ١ٍُ اٌٍغح ٌغ١ش

 اٌّرؽذش١ٓ تغ١ش٘ا.

d2  ٚؼذ٠صا اٌرٟ ذذػٛ ٠ؼشف األ١ّ٘ح اٌؽؼاس٠ح ٌٍؼشت١ح لذ٠ّا

 إٌٝ ذؼٍُّ اٌؼشت١ح.

 اٌّؽاػشج اٌرفاػ١ٍح 

 ٟٔٚاٌرؼٍُّ اٌرؼا 

 اٌؽٛاس ٚإٌّالشح 

 ُخشائؾ اٌّفا١٘ 

 ًاخرثاساخ اٌرؽظ١ 

 اٌّشاسوح فٟ اٌّؽاػشج 

 ٟٙاٌرم١١ُ اٌشف 

 االخرثاساخ اٌمظ١شج 

 اٌرى١ٍفاخ 

 اٌٛاظثاخ 
 

IV. هىاضُغ الوقزر الزئُظح والفزػُح )الٌظزَح والؼولُح( ورتطها توخزجاخ الرؼلن الوقصىدج  كراتح

 للوقزر هغ ذحذَذ الظاػاخ الوؼروذج لها.  

 كراتح وحذاخ /هىاضُغ هحرىي الوقزر

 أوال:الجاًة الٌظزٌ                                                        

 الزقن

وحذاخ/ 

هىضىػاخ 

 الوقزر

 الوىاضُغ الرفصُلُح
ػذد 

 األطاتُغ

الظاػاخ 

 الفؼلُح

هخزجاخ ذؼلن 

 الوقزر

 ِمذِح ػاِح 1

 ٚطف ػاَ ٌٍّمشس -

 األ١ّ٘ح اٌؽؼاس٠ح ٌٍؼشت١ح لذ٠ّا ٚؼذ٠صا -

 اٌٍغا١ٔاخ اٌرطث١م١ح ٚذؼ١ٍُ اٌٍغاخ -

 اٌفشق ت١ٓ ذؼ١ٍُ اٌؼشت١ح ألتٕائٙا ٌٍّٚرؽذش١ٓ تغ١ش٘ا -

 اٌٍغح اٌصا١ٔح ٚاٌٍغح األظٕث١ح -

1 3 
a1 

d2 
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 األ٘ذاف اٌّخرٍفح ٌرؼٍُ اٌؼشت١ح -

اٌّؤعغاخ اٌّخرٍفح اٌّخرظح ترؼ١ٍُ اٌؼشت١ح ِٚٛالغ  -

 ذؼ١ٍُ اٌؼشت١ح ػٍٝ اإلٔرشٔد

2 
 ؽشائك ذؼ١ٍُ

 اٌٍغح األظٕث١ح

 ؽش٠مح إٌؽٛ ٚاٌرشظّح -

 اٌطش٠مح اٌطث١ؼ١ح -

 اٌطش٠مح اٌّثاششج -

1 3 

a1 

b2 

b1 

c2 

3 
 ؽشائك ذؼ١ٍُ

 اٌٍغح األظٕث١ح

 اٌمشاءجؽش٠مح  -

 اٌطش٠مح اٌغّؼ١ح اٌشف١ٙح -

 االعرعاتح اٌعغذ٠ح اٌىاٍِح -

1 3 

a1 

b2 

b1 

c2 

4 
 ؽشائك ذؼ١ٍُ

 اٌٍغح األظٕث١ح

 اٌّز٘ة االذظاٌٟ -

 اٌّز٘ة اٌطث١ؼٟ -

 ذؼٍُ ٌغح اٌعّاػح -

1 3 

a1 

b2 

b1 

c2 

5 
 ؽشائك ذؼ١ٍُ

 اٌٍغح األظٕث١ح

 اٌطش٠مح اٌظاِرح -

 ذم٠ُٛ ػاَ ٌٍطشق اٌغاتمح -
1 3 

a1 

b2 

b1 

c2 

6 
ِشىالخ ذؼٍُ 

 اٌؼشت١ح

 اٌّشىالخ اٌظٛذ١ح ٚػالظٙا -

 اٌّشىالخ اٌظشف١ح ٚػالظٙا -
1 3 

a2 

b1 

c1 

7 
ِشىالخ ذؼٍُّ 

 اٌؼشت١ح

 اٌّشىالخ اٌظشف١ح ٚػالظٙا -

 اٌّشىالخ اٌرشو١ث١ح ٚػالظٙا -

 اٌّشىالخ اٌىرات١ح ٚػالظٙا -

1 3 

a2 

b1 

c1 

8 

 لؼا٠ا ؼٛي

ورة ذؼ١ٍُ 

 اٌؼشت١ح

 أ١ّ٘ح اٌىراب -

 ٌغح اٌىراب -

 اٌٍغح اٌٛع١طح -

 اٌّؽرٜٛ اٌصمافٟ ٌٍىراب -

1 3 
a2 

c2 

9 

 لؼا٠ا ؼٛي

ورة ذؼ١ٍُ 

 اٌؼشت١ح

 ِشاؼً إػذاد اٌىراب -

 ِظاِؼثاخ وراب اٌطاٌة -

 عّاخ اٌىراب اٌع١ذ -

 ذؽ١ًٍ اٌىراب ٚذم٠ّٛٗ -

1 3 
a2 

c2 

10 
ؼٍُّ اٌٍغح  ُِ

 اٌؼشت١ح

 إػذادٖ -

 ِعاالخ إػذاد اٌّؼٍُ -

 إداسج اٌظفّ  -

1 3 a2 

 a2 3 1 اعرؼّاي اٌؽاعة -ٚعائً ِغاػذج  11
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 األٌؼاب اٌٍغ٠ٛح - فٟ ذؼٍُ اٌؼشت١ح

12 
ذؽ١ًٍ أخطاء 

 اٌّرؼ١ٍّّٓ

 اٌرماتً اٌٍغٛٞ ٚذؽ١ًٍ األخطاء -

 ِشاؼً ذؽ١ًٍ األخطاء -

 اٌرؽ١ًٍ اٌرماتٍٟ اٌغاتك، اٌرؽ١ًٍ اٌرماتٍٟ اٌالؼك -

1 3 

a2 

b1 

c1 

٠مَٛ تؼغ اٌطالب تششغ ِٛاػ١غ ِٓ اٌٍغح اٌؼشت١ح  - ذؼ١ٍُ ذعش٠ثٟ 13

 تاٌماػح ػٍٝ أٔٙا ِٓ ذؼ١ٍُ اٌؼشت١ح ٌٍّرؽذش١ٓ تغ١ش٘ا
1 3 d1 

  3 1  ِشاظؼح ػاِح 14

  42 14 إجوالٍ األطاتُغ والظاػاخ
 

 ثاًُا:الجاًة الؼولٍ: )إى ُوجذ(
 ذىرة ذعاسب )ِٛاػ١غ( اٌؼٍّٟ

 هخزجاخ الرؼلن الظاػاخ الفؼلُح ػذد األطاتُغ الرجارب الؼولُح الزقن

1.      

2.      

    إجوالٍ األطاتُغ والظاػاخ
 

V. :اطرزاذُجُح الرذرَض 

 اٌّؽاػشج اٌرفاػ١ٍح 

 ٟٔٚاٌرؼٍُّ اٌرؼا 

 اٌؽٛاس ٚإٌّالشح 

 ُخشائؾ اٌّفا١٘ 
 

VI. :األًشطح والركلُفاخ 
 الذرجح األطثىع هخزجاخ الرؼلن الٌشاط / الركلُف الزقن

٠ىرة اٌطاٌة ِماٌح تاٌؽاعٛب ػٓ أؼذ ِٛاػ١غ اٌّمشس ِف١ذا ِٓ  1

 شثىح اإلٔرشٔد

a1 

a2 
4 5 

َّ اٌطاٌة ذغع١ال طٛذ١ا ٌٗ ػٍٝ أٔٗ ٠ششغ أؼذ ِٛاػ١غ اٌٍغح  2 ٠مذ

 اٌؼشت١ح ٌٍّرؽذش١ٓ تغ١ش٘ا

a2 

d1 
11 5 

 

VII. :ذقُُن الرؼلن 

 الذرجح األطثىع أًشطح الرقُُن الزقن

ًظثح الذرجح 

إلً درجح 

 الرقىَن الٌهائٍ

 الوخزجاخ الرٍ َحققها

 == %11 11 ؟ الحضىر 1

 %11 11 11، 4 الىاجثاخ والركلُفاخ 2
d1, d2 

 

3 
اخرثار هٌرصف 

 الفصل
8 21 21% 

a1, a2, b1 b2, c1 c2, b2 

 

 %61 61 16 االخرثار الٌهائٍ 4
a1 a2, b1, c1, c2 

 

 == %111 111 == اإلجوالٍ 
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VIII. :هصادر الرؼلن 
 )اعُ اٌّؤٌف، عٕح إٌشش، اعُ اٌىراب، داس إٌشش، تٍذ إٌشش(.

 : )ال ذشَذ ػي هزجؼُي( الوزاجغ الزئُظح

(، أعاع١اخ ذؼ١ٍُ اٌٍغح اٌؼشت١ح ٌٍٕاؽم١ٓ تٍغاخ أخشٜ، ٚصاسج اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ، ظاِؼح أَ اٌمشٜ، 1996ػثذ اٌؼض٠ض اٌؼظ١ٍٟ، ) -1

 اٌغؼٛد٠ح.

 الوزاجغ الوظاػذج

 اٌؼثذاْ، داس ػاٌُ اٌىرة، اٌغؼٛد٠ح.(، ٔظش٠اخ ذؼٍُ اٌٍغح اٌصا١ٔح، ذشظّح: ػثذ اٌؼض٠ض 1996تاسٞ ِاوالفٓ، ) -1

(، ِزا٘ة ٚؽشائك فٟ ذؼٍُ اٌٍغاخ، ذشظّح: ط١ٕٟ، اٌؼثذاْ، ػثذ هللا، داس ػٍُ 1991ظان سذشاسدص، ش١ٛدٚ سٚظشص، ) -2

 اٌىرة، اٌغؼٛد٠ح.

 اٌغؼٛد٠ح(، لؼا٠ا ٚذعاسب فٟ ذؼٍُ اٌٍغح اٌؼشت١ح ٌغ١ش إٌاؽم١ٓ تٙا، ظاِؼح اإلِاَ ِؽّذ تٓ عؼٛد، 1994ؼّذ اٌذخ١ً، ) -3

 إٌظش٠ح ٚاٌرطث١ك، داس اٌفىش اٌؼشتٟ، اٌما٘شج.-(، ذؼ١ٍُ اٌؼشت١ح ٌغ١ش إٌاؽم١ٓ تٙا2116ِذوٛس، ١ٕ٘ذٞ، ) -4

 (، اٌرماتً اٌٍغٛٞ ٚذؽ١ًٍ األخطاء، ظاِؼح اٌٍّه عؼٛد، اٌش٠اع.1982ط١ٕٟ، األ١ِٓ، ) -5

 هىاد إلكرزوًُح وإًرزًد: )إى وجذخ(

 ٌّؼٍّٟ اٌٍغح اٌؼشت١ح ٌغ١ش إٌاؽم١ٓ تٙا )ِٕشٛس ػٍٝ اإلٔرشٔد(ٖ(، إػاءاخ 1431اٌفٛصاْ، ) -1
 

IX. .الضىاتظ والظُاطاخ الورثؼح فٍ الوقزر 

 تؼذ الزجىع للىائح الجاهؼح َرن كراتح الظُاطح الؼاهح للوقزر فُوا َرؼلق تاِذٍ:

1 

 ع١اعح ؼؼٛس اٌفؼا١ٌاخ اٌرؼ١ّ١ٍح:

 ؼاي ػذَ اٌٛفاء تزٌه. % ِٓ اٌّؽاػشاخ ٠ٚؽشَ ف٠55ٍٟرضَ اٌطاٌة تؽؼٛس  -

أعرار اٌّمشس ذمش٠شا تؽؼٛس ٚغ١اب اٌطالب ٌٍمغُ ٠ٚؽشَ اٌطاٌة ِٓ دخٛي االِرؽاْ فٟ ؼاي ذعاٚص اٌغ١اب  ٠مذَ -

 % ٠ٚرُ الشاس اٌؽشِاْ ِٓ ِعٍظ اٌمغُ.25

2 

 اٌؽؼٛس اٌّرأخش:

ٚإرا ذأخش ص٠ادج ػٓ شالز  ٌٍطاٌة ؼؼٛس اٌّؽاػشج إرا ذأخش ٌّذج ستغ عاػح ٌصالز ِشاخ فٟ اٌفظً اٌذساعٟ، ٠غّػ -

 ِشاخ ٠ؽزس شف٠ٛا ِٓ أعرار اٌّمشس، ٚػٕذ ػذَ االٌرضاَ ٠ّٕغ ِٓ دخٛي اٌّؽاػشج.

3 

 ػٛاتؾ االِرؽاْ:

 فٟ ؼاي ذأخش اٌطاٌة ػٓ االِرؽاْ إٌظفٟ ٌٕظف عاػح ٠ؽك ألعرار اٌّمشس اٌغّاغ ٌٗ تاٌذخٛي. -

 اٌّمشس أْ ٠رخز ِا ٠شاٖ ِٕاعثاً ٌؼالض اٌؽاٌح. فٟ ؼاي ذغ١ة اٌطاٌة ػٓ ؼؼٛس االِرؽاْ إٌظفٟ ٠ؽك ألعرار -

 ( دل١مح ِٓ تذء االِرؽاْ.21ال ٠غّػ ٌٍطاٌة دخٛي االِرؽاْ إٌٙائٟ إرا ذأخش ِمذاس ) -

 إرا ذغ١ة اٌطاٌة ػٓ االِرؽاْ إٌٙائٟ ذطثك اٌٍٛائػ اٌخاطح تٕظاَ االِرؽاْ فٟ اٌى١ٍح. -

4 

 اٌرؼ١١ٕاخ ٚاٌّشاس٠غ:

 رؼ١١ٕاخ فٟ تذا٠ح اٌفظً ٠ٚؽذد ِٛاػ١ذ ذغ١ٍّٙا.٠ؽذد أعرار اٌّمشس ٔٛع اٌ -

 ٠ث١ٓ أعرار اٌّمشس اٌؼٛاتؾ ٚاٌمٛاػذ ٌرٕف١ز اٌرى١ٍفاخ ٚذغ١ٍّٙا. -

 إرا ذأخش اٌطاٌة فٟ ذغ١ٍُ اٌرى١ٍفاخ ػٓ اٌّٛػذ اٌّؽذد ٠ؽشَ ِٓ دسظح اٌرى١ٍف اٌزٞ ذأخش فٟ ذغ١ٍّٗ. -

5 

 اٌغش:

 إٌظفٟ أٚ إٌٙائٟ ذطثك ػ١ٍٗ الئؽح شؤْٚ اٌطالب.فٟ ؼاي شثٛخ ل١اَ اٌطاٌة تاٌغش فٟ االِرؽاْ  -

 شثٛخ ل١اَ اٌطاٌة تاٌغش أٚ إٌمً فٟ اٌرى١ٍفاخ ٚاٌّشاس٠غ ٠ؽشَ ِٓ اٌذسظح اٌّخظظح ٌٍرى١ٍف. ؼايفٟ  -

6 
 االٔرؽاي:

 .فٟ ؼاٌح ٚظٛد شخض ٠ٕرؽً شخظ١ح ؽاٌة ألداء االِرؽاْ ١ٔاتح ػٕٗ ذطثك اٌالئؽح اٌخاطح تزٌه -

7 
 ع١اعاخ أخشٜ:

 .أٞ ع١اعاخ أخشٜ ِصً اعرخذاَ اٌّٛتا٠ً أٚ ِٛاػ١ذ ذغ١ٍُ اٌرى١ٍفاخ ... إٌخ -
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 خطح هقزر "ذؼلُن الؼزتُح للورحذثُي تغُزها"

I. هؼلىهاخ ػي هذرص الوقزر: 

 / أطثىػُا(3) الظاػاخ الوكرثُح

 خاٌذ اٌؼثغٟ .د

777456777 

 ِؽّذ اٌخشتٟ  .د

777760557 

 االطن

 صٌؼاء الظثد األحذ االثٌُي الثالثاء األرتؼاء الخوُض
الوكاى ورقن 

 الهاذف

      
kha0123@hotmail.com 

mmm.iohay@ibmm.mmm  
 

الثزَذ 

 اإللكرزوًٍ

 

II. :هؼلىهاخ ػاهح ػي الوقزر 

 ٌٍّرؽذش١ٓ تغ١ش٘اذؼٍُ اٌؼشت١ح  اطن الوقزر: 1

 DR84 رهش الوقزر ورقوه: 2

 الظاػاخ الوؼروذج للوقزر: 3

 الظاػاخ
 الوجوىع

 ذذرَة ػولٍ طوٌار ًظزٌ

3 - - - 3 

 اٌفظً اٌصأٟ -اٌشاتغ  الوظرىي والفصل الذراطٍ: 4

 DR42 :(الورطلثاخ الظاتقح لذراطح الوقزر )إى وجذخ 5

 ال ٠ٛظذ (:الوقزر )إى وجذخالورطلثاخ الوصاحثح لذراطح  6

 ٌغح ػشت١ح –تىاٌٛس٠ٛط  الثزًاهج الذٌ َرن فُها ذذرَض الوقزر: 7

 اٌؼشت١ح لغح ذذرَض الوقزر: 8

 و١ٍح اٌٍغاخ هكاى ذذرَض الوقزر:  9

  

mailto:kha0123@hotmail.com
mailto:kha0123@hotmail.com
mailto:mmmkarbi@yahoo.com
mailto:mmmkarbi@yahoo.com
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III. الوقزر الذراطٍ: وصف 

فٟ ذؼ١ٍُ اٌٍغح ٌٍّرؽذش١ٓ تغ١ش٘ا،  ٠رٕاٚي اٌّمشس أُ٘ اٌّثادئ ٌرؼ١ٍُ اٌؼشت١ح ٌٍّرؽّذش١ٓ تغ١ش٘ا، ف١مّذَ أُ٘ إٌظش٠اخ

رؼٍُّ اٌؼشت١ح ٌغح شا١ٔح ػٍٝ اٌّغرٜٛ اٌظٛذٟ ٚاٌظشفٟ ٚإٌؽٛٞ ٚاٌذالٌٟ  ُِ ٠ٚؼشع اٌّشىالخ اٌرٟ ذٛاظٗ 

ؼٍُّ اٌؼشت١ح. ٚ٘زا اٌّمشس  ُّ ٚاٌىراتٟ، ٠ٚرٕاٚي خظائض اٌىراب اٌرؼ١ٍّٟ ٚػٕاطش ذم١١ّٗ، ٚاٌّٙاساخ اٌالصِح ٌ

مح ػٍٝ ٚفك إٌظش٠اخ اٌؽذ٠صح تث١ٕح اٌؼشت١ح تاإلػافح إٌٝ ِمشس "اٌّغر ّّ ٠ٛاخ اٌٍغا١ٔح" ٠مذَ ٌٍطالب ِؼشفح ِؼ

 .ٚو١ف١ح ذؼ١ٍّٙا ٌٍّرؽذش١ٓ تغ١ش٘ا، ٠ُٚؼرّذ فٟ ذمذ٠ُ اٌّمشس ػٍٝ اٌّؽاػشج اٌرفاػ١ٍح ٚاٌرؼٍُّ اٌرؼاٟٚٔ ٚإٌّالشح

 

IV. :هخزجاخ الرؼلن الوقصىدج للوقزر 

 االًرهاء هي دراطح هذا الوقزر قادرا ػلً أى:هي الورىقغ أى َكىى الطالة تؼذ 

 ٠ظف االذعا٘اخ اٌّخرٍفح ٌرؼ١ٍُ اٌٍغح ٌٍّرؽذش١ٓ تغ١ش٘ا. -1

٠رؼشف ػٍٝ اٌّشىالخ اٌرٟ ذٛاظٗ ِرؼٍُّ اٌؼشت١ح ِٓ اٌّرؽذش١ٓ تغ١ش٘ا فٟ ِغر٠ٛاخ اٌؼشت١ح اٌّخرٍفح ِٚفَٙٛ ذؽ١ًٍ األخطاء،  -2

 اخ ِؼٍُّ اٌؼشت١ح.ٚخظائض اٌىراب اٌّرؼٍك ترؼ١ٍُ اٌؼشت١ح ٚاؼر١اظ

 ١ّ٠ض أخطاء ِرؼٍّٟ اٌؼشت١ح فٟ ِغر٠ٛاذٙا اٌّخرٍفح. -3

 ١ّ٠ض إٌظش٠اخ اٌٍغا١ٔح اٌّخرٍفح فٟ ذؼ١ٍُ اٌٍغح ٌٍّرؽذش١ٓ تغ١ش٘ا. -4

 ذٍه األخطاء ٚفك إٌظش٠اخ اٌؽذ٠صح. تغشع ذؽ٠ً١ٍم١ُ أخطاء ِرؼٍّّٟ اٌؼشت١ح ِٓ اٌّرؽذش١ٓ تغ١ش٘ا  -5

 اٌؼشت١ح ٌٍّرؽذش١ٓ تغ١ش٘ا ٚورة ذؼ١ٍُ اٌؼشت١ح ٌٍّرؽذش١ٓ تغ١ش٘ا.٠ٕمذ اٌطشائك اٌّخرٍفح ٌرؼ١ٍُ  -6

 ٠غرؼًّ ِؼشفرٗ تإٌظش٠اخ اٌّخرٍفح فٟ ذؼ١ٍُ اٌٍغح ٌغ١ش اٌّرؽذش١ٓ تغ١ش٘ا. -5

 أْ ٠ؼشف األ١ّ٘ح اٌؽؼاس٠ح ٌٍؼشت١ح لذ٠ّا ٚؼذ٠صا اٌرٟ ذذػٛ إٌٝ ذؼٍُّ اٌؼشت١ح. -8
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V. :هحرىي الوقزر 

 :الجاًة الٌظزٌ

 اٌشلُ
 ٚؼذاخ

 اٌّمشس
 األطثىع اٌّٛاػ١غ اٌرفظ١ٍ١ح

الظاػاخ 

 الفؼلُح

1 

 ِمذِح ػاِح

 ٚطف ػاَ ٌٍّمشس -

 األ١ّ٘ح اٌؽؼاس٠ح ٌٍؼشت١ح لذ٠ّا ٚؼذ٠صا -

 اٌٍغا١ٔاخ اٌرطث١م١ح ٚذؼ١ٍُ اٌٍغاخ -

 اٌفشق ت١ٓ ذؼ١ٍُ اٌؼشت١ح ألتٕائٙا ٌٍّٚرؽذش١ٓ تغ١ش٘ا -

 اٌٍغح اٌصا١ٔح ٚاٌٍغح األظٕث١ح -

 اٌؼشت١حاأل٘ذاف اٌّخرٍفح ٌرؼٍُ  -

اٌّؤعغاخ اٌّخرٍفح اٌّخرظح ترؼ١ٍُ اٌؼشت١ح ِٚٛالغ ذؼ١ٍُ اٌؼشت١ح  -

 ػٍٝ اإلٔرشٔد

1 3 

2 

 ؽشائك ذؼ١ٍُ

 اٌٍغح األظٕث١ح

 ؽش٠مح إٌؽٛ ٚاٌرشظّح -

 اٌطش٠مح اٌطث١ؼ١ح -

 اٌطش٠مح اٌّثاششج -
2 3 

3 

 ؽشائك ذؼ١ٍُ

 اٌٍغح األظٕث١ح

 ؽش٠مح اٌمشاءج -

 اٌطش٠مح اٌغّؼ١ح اٌشف١ٙح -

 اٌعغذ٠ح اٌىاٍِحاالعرعاتح  -

3 3 

4 

 ؽشائك ذؼ١ٍُ

 اٌٍغح األظٕث١ح

 اٌّز٘ة االذظاٌٟ -

 اٌّز٘ة اٌطث١ؼٟ -

 ذؼٍُ ٌغح اٌعّاػح -

4 3 

5 
 ؽشائك ذؼ١ٍُ

 اٌٍغح األظٕث١ح

 اٌطش٠مح اٌظاِرح -

 3 5 ذم٠ُٛ ػاَ ٌٍطشق اٌغاتمح -

6 
ِشىالخ ذؼٍُ 

 اٌؼشت١ح

 اٌّشىالخ اٌظٛذ١ح ٚػالظٙا -

 3 6 اٌّشىالخ اٌظشف١ح ٚػالظٙا -

 3 7  اخرثاس ٔظفٟ 7
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 8 

ِشىالخ ذؼٍُّ 

 اٌؼشت١ح

 اٌّشىالخ اٌظشف١ح ٚػالظٙا -

 اٌّشىالخ اٌرشو١ث١ح ٚػالظٙا -

 اٌّشىالخ اٌىرات١ح ٚػالظٙا -
8 3 

9 

 لؼا٠ا ؼٛي

ورة ذؼ١ٍُ 

 اٌؼشت١ح

 أ١ّ٘ح اٌىراب -

 ٌغح اٌىراب -

 اٌٍغح اٌٛع١طح -

 اٌّؽرٜٛ اٌصمافٟ ٌٍىراب -

9 3 

10 

 لؼا٠ا ؼٛي

ورة ذؼ١ٍُ 

 اٌؼشت١ح

 ِشاؼً إػذاد اٌىراب -

 ِظاِؼثاخ وراب اٌطاٌة -

 عّاخ اٌىراب اٌع١ذ -

 ذؽ١ًٍ اٌىراب ٚذم٠ّٛٗ -

10 3 

11 

ؼٍُّ اٌٍغح  ُِ
 اٌؼشت١ح

 إػذادٖ -

 ِعاالخ إػذاد اٌّؼٍُ -

 إداسج اٌظفّ  -
11 3 

12 
ٚعائً ِغاػذج 

 فٟ ذؼٍُ اٌؼشت١ح

 اعرؼّاي اٌؽاعة -

 3 12 األٌؼاب اٌٍغ٠ٛح -

13 

ذؽ١ًٍ أخطاء 

 اٌّرؼ١ٍّّٓ

 اٌٍغٛٞ ٚذؽ١ًٍ األخطاء اٌرماتً -

 ِشاؼً ذؽ١ًٍ األخطاء -

 اٌرؽ١ًٍ اٌرماتٍٟ اٌغاتك، اٌرؽ١ًٍ اٌرماتٍٟ اٌالؼك -
13 3 

14 
 ذؼ١ٍُ ذعش٠ثٟ

٠مَٛ تؼغ اٌطالب تششغ ِٛاػ١غ ِٓ اٌٍغح اٌؼشت١ح تاٌماػح ػٍٝ  -

 3 14 أٔٙا ِٓ ذؼ١ٍُ اٌؼشت١ح ٌٍّرؽذش١ٓ تغ١ش٘ا

 3 15  ِشاظؼح ػاِح 15

 3 16  اخرثاس ٔٙائٟ 16

 48 16 ػذد األطاتُغ والظاػاخ
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 الجاًة الؼولٍ: )إى ُوجذ(

 كراتح ذجارب )هىاضُغ / ههام( الٌشاط الؼولٍ

 الظاػاخ الفؼلُح ػذد األطاتُغ الوهام / الرجارب الؼولُح الزقن

1.     

2.     

   إجوالٍ األطاتُغ والظاػاخ

 

VI. اطرزاذُجُاخ الرذرَض 

 اٌّؽاػشج اٌرفاػ١ٍح 

  ٍُّاٌرؼاٟٚٔاٌرؼ 

 اٌؽٛاس ٚإٌّالشح 

 ُخشائؾ اٌّفا١٘ 

 

 
 

VII. :األًشطح والركلُفاخ 

 الذرجح األطثىع الٌشاط/ الركلُف الزقن

٠ىرة اٌطاٌة ِماٌح تاٌؽاعٛب ػٓ أؼذ ِٛاػ١غ اٌّمشس ِف١ذا ِٓ شثىح  1

 اإلٔرشٔد
4 5 

َّ اٌطاٌة ذغع١ال طٛذ١ا ٌٗ ػٍٝ أٔٗ ٠ششغ أؼذ ِٛاػ١غ اٌٍغح اٌؼشت١ح  2 ٠مذ

 ٌٍّرؽذش١ٓ تغ١ش٘ا
11 5 

 

VIII. :ذقُُن الرؼلن 

 هىضىػاخ الرقىَن الزقن
هىػذ الرقىَن/ 

 الُىم والرارَخ
 الذرجح

 الىسى الٌظثٍ 

)ٔغثح اٌذسظح إٌٝ 
 دسظح اٌرم٠ُٛ إٌٙائٟ(

 %11 11  اٌؽؼٛس 1

 %11 11 11، 4األعثٛع  اٌٛاظثاخ ٚاٌرى١ٍفاخ 2

 %21 21 8األعثٛع  اخرثاس ِٕرظف اٌفظً 3
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 %61 61 16األعثٛع  االخرثاس إٌٙائٟ 4

 %111 111 الوجوىع 

 

 
 

IX. :هصادر الرؼلن 

 : )ال ذشَذ ػي هزجؼُي( الوزاجغ الزئُظح

(، أعاع١اخ ذؼ١ٍُ اٌٍغح اٌؼشت١ح ٌٍٕاؽم١ٓ تٍغاخ أخشٜ، ٚصاسج اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ، 1996ػثذ اٌؼض٠ض اٌؼظ١ٍٟ، ) -1

 ظاِؼح أَ اٌمشٜ، اٌغؼٛد٠ح.

 :الوظاػذجالوزاجغ 

(، ٔظش٠اخ ذؼٍُ اٌٍغح اٌصا١ٔح، ذشظّح: ػثذ اٌؼض٠ض اٌؼثذاْ، داس ػاٌُ اٌىرة، 1996تاسٞ ِاوالفٓ، ) -1

 اٌغؼٛد٠ح.

(، ِزا٘ة ٚؽشائك فٟ ذؼٍُ اٌٍغاخ، ذشظّح: ط١ٕٟ، اٌؼثذاْ، ػثذ 1991ظان سذشاسدص، ش١ٛدٚ سٚظشص، ) -2

 هللا، داس ػٍُ اٌىرة، اٌغؼٛد٠ح.

لؼا٠ا ٚذعاسب فٟ ذؼٍُ اٌٍغح اٌؼشت١ح ٌغ١ش إٌاؽم١ٓ تٙا، ظاِؼح اإلِاَ ِؽّذ تٓ (، 1994ؼّذ اٌذخ١ً، ) -3

 عؼٛد، اٌغؼٛد٠ح

 إٌظش٠ح ٚاٌرطث١ك، داس اٌفىش اٌؼشتٟ، اٌما٘شج. -(، ذؼ١ٍُ اٌؼشت١ح ٌغ١ش إٌاؽم١ٓ تٙا2116ِذوٛس، ١ٕ٘ذٞ، ) -4

 عؼٛد، اٌش٠اع.(، اٌرماتً اٌٍغٛٞ ٚذؽ١ًٍ األخطاء، ظاِؼح اٌٍّه 1982ط١ٕٟ، األ١ِٓ، ) -5

 هىاد إلكرزوًُح وإًرزًد: )إى وجذخ(

 ٖ(، إػاءاخ ٌّؼٍّٟ اٌٍغح اٌؼشت١ح ٌغ١ش إٌاؽم١ٓ تٙا )ِٕشٛس ػٍٝ اإلٔرشٔد(1431اٌفٛصاْ، )-1
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X. :الضىاتظ والظُاطاخ الورثؼح فٍ الوقزر 

1 

 ع١اعح ؼؼٛس اٌفؼا١ٌاخ اٌرؼ١ّ١ٍح:

 فٟ ؼاي ػذَ اٌٛفاء تزٌه. % ِٓ اٌّؽاػشاخ ٠ٚؽش٠55ٍَرضَ اٌطاٌة تؽؼٛس  -

أعرار اٌّمشس ذمش٠شا تؽؼٛس ٚغ١اب اٌطالب ٌٍمغُ ٠ٚؽشَ اٌطاٌة ِٓ دخٛي االِرؽاْ فٟ ؼاي ذعاٚص اٌغ١اب  ٠مذَ -

 % ٠ٚرُ الشاس اٌؽشِاْ ِٓ ِعٍظ اٌمغُ.25

2 
 اٌؽؼٛس اٌّرأخش: 

ٌٍطاٌة ؼؼٛس اٌّؽاػشج إرا ذأخش ٌّذج ستغ عاػح ٌصالز ِشاخ فٟ اٌفظً اٌذساعٟ، ٚإرا ذأخش ص٠ادج ػٓ شالز  ٠غّػ -

 ِشاخ ٠ؽزس شف٠ٛا ِٓ أعرار اٌّمشس، ٚػٕذ ػذَ االٌرضاَ ٠ّٕغ ِٓ دخٛي اٌّؽاػشج.

3 

 ػٛاتؾ االِرؽاْ:

 اٌغّاغ ٌٗ تاٌذخٛي. فٟ ؼاي ذأخش اٌطاٌة ػٓ االِرؽاْ إٌظفٟ ٌٕظف عاػح ٠ؽك ألعرار اٌّمشس -

 فٟ ؼاي ذغ١ة اٌطاٌة ػٓ ؼؼٛس االِرؽاْ إٌظفٟ ٠ؽك ألعرار اٌّمشس أْ ٠رخز ِا ٠شاٖ ِٕاعثاً ٌؼالض اٌؽاٌح. -

 ( دل١مح ِٓ تذء االِرؽاْ.21ال ٠غّػ ٌٍطاٌة دخٛي االِرؽاْ إٌٙائٟ إرا ذأخش ِمذاس ) -

 ػٓ االِرؽاْ إٌٙائٟ ذطثك اٌٍٛائػ اٌخاطح تٕظاَ االِرؽاْ فٟ اٌى١ٍح. اٌطاٌةإرا ذغ١ة  -

4 

 اٌرؼ١١ٕاخ ٚاٌّشاس٠غ:

 ٠ؽذد أعرار اٌّمشس ٔٛع اٌرؼ١١ٕاخ فٟ تذا٠ح اٌفظً ٠ٚؽذد ِٛاػ١ذ ذغ١ٍّٙا. -

 ٠ث١ٓ أعرار اٌّمشس اٌؼٛاتؾ ٚاٌمٛاػذ ٌرٕف١ز اٌرى١ٍفاخ ٚذغ١ٍّٙا. -

 ػٓ اٌّٛػذ اٌّؽذد ٠ؽشَ ِٓ دسظح اٌرى١ٍف اٌزٞ ذأخش فٟ ذغ١ٍّٗ. فٟ ذغ١ٍُ اٌرى١ٍفاخ اٌطاٌةإرا ذأخش  -

5 
 اٌغش:

 فٟ ؼاي شثٛخ ل١اَ اٌطاٌة تاٌغش فٟ االِرؽاْ إٌظفٟ أٚ إٌٙائٟ ذطثك ػ١ٍٗ الئؽح شؤْٚ اٌطالب. -

 فٟ ؼاي شثٛخ ل١اَ اٌطاٌة تاٌغش أٚ إٌمً فٟ اٌرى١ٍفاخ ٚاٌّشاس٠غ ٠ؽشَ ِٓ اٌذسظح اٌّخظظح ٌٍرى١ٍف. -

6 
 االٔرؽاي:

 .فٟ ؼاٌح ٚظٛد شخض ٠ٕرؽً شخظ١ح ؽاٌة ألداء االِرؽاْ ١ٔاتح ػٕٗ ذطثك اٌالئؽح اٌخاطح تزٌه -

7 
 ع١اعاخ أخشٜ:

 .أٞ ع١اعاخ أخشٜ ِصً اعرخذاَ اٌّٛتا٠ً أٚ ِٛاػ١ذ ذغ١ٍُ اٌرى١ٍفاخ ... إٌخ -
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