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 1رٕصٛف يمشس صشف

 

I.  :يؼهٕيبد ػبيخ ػٍ انًمشس 

 1انصشف  :اعى انًمشس  .1

 DR 41 سيض انًمشس ٔسلًّ:  .2

 انغبػبد انًؼزًذح:  .3
 اإلعًبنٙ رذسٚت ػًهٙ عًُبس يؾبظشح

3    3 

 انضبَٙ  _  انفصم انضبَٙ انًغزٕٖ ٔانفصم انذساعٙ:  .4

 DR 31, DR 21,DR 13 :(انًزطهجبد انغبثمخ نذساعخ انًمشس)إٌ ٔعذد  .5

 ال ٕٚعذ (:انًزطهجبد انًصبؽجخ )إٌ ٔعذد  .6

 كبنٕسٕٚط _ انهغخ انؼشثٛخث ذسط نّ انًمشس:ٚانجشَبيظ انز٘   .7

 انهغخ انؼشثٛخ نغخ رذسٚظ انًمشس:  .8

 فصهٙ َظبو انذساعخ:  .9

 أ. أصْبس يؾًذ نطف فبٚغ يؼذ)٘( يٕاصفبد انًمشس:  .11

  ربسٚخ اػزًبد يٕاصفبد انًمشس:  .11

 

II. :ٔصف انًمشس 
فؼبل ثؾغت انصفبد انصشفٛخ انًخزهفخ؛ انًمشس ششؽبً نهًٛضاٌ انصشفٙ، ٔٚذسط انًجبؽش انصشفٛخ نهفؼم، ٔرمغٛى األهذا  ٚمذو    

نٛزًكٍ انطبنت يٍ يؼشفخ أٔصاٌ األفؼبل ٔيصبدسْب، ًٔٚٛض ثُٛبرٓب، ٔٚضَٓب ثطشٚمخ صؾٛؾخ، ٔٚغُذْب نهعًبئش انًزصهخ، 

 ٔٚؤكذْب ثبنٌُٕ، ٔٚؾذد انزغٛشاد انًخزهفخ انزٙ رطشأ ػهٛٓب كبنؾزف، ٔانزؼٕٚط، ٔاإلثذال، ٔغٛشْب، يؼزًذاً ػهٗ انًؾبظشاد

ٔاأليضهخ انزٕظٛؾٛخ، ٔانؼًم انضُبئٙ ٔانغًبػٙ، ٔانؼشٔض انزمذًٚٛخ، ٔانخشائػ انزُْٛخ ٔانؾهمبد انُمبشٛخ انصفٛخ. ٔرؼذ 

 يزطهجبد لجهٛخ نّ. 3,2,1يمشساد انُؾٕ

 

III. :يخشعبد انزؼهى 

((A انًؼشفخ ٔانفٓى 

 ( PILOs)( يغ يخشعبد رؼهى انجشَبيظ CILOsيٕاءيخ يخشعبد رؼهى انًمشس )

 (: انًؼشفخ ٔانفٓى CILOsيخشعبد رؼهى انًمشس ) : انًؼشفخ ٔانفٓى(PILOs)خشعبد رؼهى انجشَبيظي

انطبنت نًزطهجبد انجشَبيظ األكبدًٚٙ عٛكٌٕ  ثؼذ اعزٛفبء

 لبدساػهٗ أٌ:

 ثؼذ َغبػ انطبنت فٙ انًمشسانذساعٙ عٛكٌٕ لبدسا ػهٗ أٌ:

A1 بً ٚظٓش يؼشفخ ػبنٛخ ثبعزؼًبالد انهغخ انؼشثٛخ َطم

 ٔلشاءحً ٔكزبثخً. 

a1  ، ٚششػ انًٛضاٌ انصشفٙ نألفؼبل، ٔكٛفٛخ ٔصَٓب

 ٔإعُبدْب نهعًبئش، ٔرٕكٛذْب ثبنٌُٕ ثؼذ إعُبدْب .

A2  ًٚزؼشف ػهٗ انهغخ انؼشثٛخ صٕرٛبً ٔصشفٛبً ٔرشكٛجٛب

 ٔدالنٛبً ٔيؼغًٛبً ٔرؼهًٛبً نهًزؾذصٍٛ ثغٛشْب.

a2  ٙرطشأ ػهٗ ٚؼّشف ػهى انصشف ٔانزغٛشاد انصشفٛخ انز

انكهًخ، ٔيفٕٓو انصؾخ ٔانؼهخ، ٔانزغشد ٔانضٚبدح فٙ 

 األفؼبل ٔرمغًٛبرٓب ٔفمبً نزنك.
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 سثػ يخشعبد انزؼهى ثبعزشارٛغٛبد انزذسٚظ ٔانزمٛٛى

 سثػ يخشعبد رؼهى انًمشس )انًؼشفخ ٔانفٓى( ثبعزشارٛغٛخ انزذسٚظ ٔانزمٛٛى:

 اعزشارٛغٛخ انزمٕٚى انزذسٚظاعزشارٛغٛخ  يخشعبد انًمشس / انًؼشفخ ٔانفٓى

.a1 ٚششػ انًٛضاٌ انصشفٙ نألفؼبل ،ٔكٛفٛخ

ٔصَٓب ،ٔإعُبدْب نهعًبئش، ٔرٕكٛذْب ثبنٌُٕ 

 ثؼذ إعُبدْب.

انًؾبظشاد انزفبػهٛخ انزٙ ٚزى فٛٓب 

 ػشض انًفبْٛى.

 

 اخزجبساد انزؾصٛم.

 انزمٛٛى انشفٓٙ.

.a2  ٚؼّشف ػهى انصشف ٔانزغٛشاد انصشفٛخ

انكهًخ ، ٔيفٕٓو انصؾخ ٔانؼهخ  انزٙ رطشأ ػهٗ

، ٔانزغشد ٔانضٚبدح فٙ األفؼبل ٔرمغًٛبرٓب ٔفمبً 

 نزنك.

 .انزًبسٍٚ ٔانًؾبظشاد

 انؼشٔض ٔانًُبلشبد انصفٛخ.

 االخزجبساربنمصٛشح. 

 .انؼشٔض انزمذًٚٛخ

 

((B انًٓبساد انزُْٛخ 
 ( PILOs)( يغ يخشعبد رؼهى انجشَبيظ CILOsيٕاءيخ يخشعبد رؼهى انًمشس )

 ( انزُْٛخ: CILOsيخشعبد رؼهى انًمشس ) انزُْٛخ: (PILOs)يخشعبد رؼهى انجشَبيظ

انطبنت نًزطهجبد انجشَبيظ األكبدًٚٙ عٛكٌٕ  ثؼذ اعزٛفبء

 لبدساػهٗ أٌ:

 ثؼذ َغبػ انطبنت فٙ انًمشسانذساعٙ عٛكٌٕ لبدسا ػهٗ أٌ:

B1  ،ًٚٛض االعزؼًبالد انهغٕٚخ انًخزهفخ نهغخ انؼشثٛخ

 األخطبء.ٔٚصُف 

b1  ًٚٛض األفؼبل انصؾٛؾخ ٔألغبيٓب ػٍ األفؼبل انًؼزهخ

 ٔألغبيٓب.

b2  انًضٚذح ثؾغت ؽشٔفٓب ٚصُف األفؼبل انًغشدح ٔاألفؼبل

 األصٕل ٔؽشٔف انضٚبدح ٔدالالرٓب.

 

                              سثػ يخشعبد رؼهى انًمشس )انًٓبساد انزُْٛخ( ثبعزشارٛغٛخ انزذسٚظ ٔانزمٛٛى:                        

 اعزشارٛغٛخ انزمٕٚى اعزشارٛغٛخ انزذسٚظ يخشعبد انًمشس/ انًٓبساد انزُْٛخ

 .b1  وأقسبههب ًٚٛض األفؼبل انصؾٛؾخ

 عي األفعبل الوعتلت وأقسبههب.
 انُمبشبد انصفٛخ.   -

 انزًبسٍٚ ٔانزذسٚجبد.  -

 

 اخزجبساد رؾشٚشٚخ.  -

 ركهٛفبد ٔٔاعجبد.  -

 صٛشح.اخزجبساد ل  -

  .b2 ٚصُف األفؼبل انًغشدح ٔاألفؼبل

انًضٚذح ثؾغت ؽشٔفٓب األصٕل ٔؽشٔف 

 انضٚبدح ٔدالالرٓب.

 انؼًم انضُبئٙ ٔانغًبػٙ.   -

 انؼصف انزُْٙ.  -

 أَشطخ صفٛخ.  -

 انؼشٔض انزمذًٚٛخ.  -

 

((C انًٓبساد انًُٓٛخ ٔانؼًهٛخ 
 ( PILOs)يظ( يغ يخشعبد رؼهى انجشَب CILOsيٕاءيخ يخشعبد رؼهى انًمشس )

 ( انًُٓٛخ ٔانؼًهٛخ: CILOsيخشعبد رؼهى انًمشس ) انًُٓٛخ ٔانؼًهٛخ: (PILOs)يخشعبد رؼهى انجشَبيظ

انطبنت نًزطهجبد انجشَبيظ األكبدًٚٙ عٛكٌٕ  ثؼذ اعزٛفبء

 لبدساػهٗ أٌ:

 ثؼذ َغبػ انطبنت فٙ انًمشسانذساعٙ عٛكٌٕ لبدسا ػهٗ أٌ:

C1 زهفخ نهغخ انؼشثٛخ، ٚغزؼًم انًٓبساد انهغٕٚخ انًخ

 ٔٚمٕو األخطبء انهغٕٚخ.

c1  ٚمبسٌ ثٍٛ إعُبد األفؼبل انٗ انعًبئش انًخزهفخ ٔثٍٛ رٕكٛذْب

 ثٌُٕ انزٕكٛذ يغُذح نهعًبئش ٔغٛش يغُذح.

c2  ة األخطبء انصشفٛخ فٙ صٛبغخ يصبدس األفؼبل ّٕ ٚص

 انغًبػٛخ ٔانمٛبعٛخ.
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 ٔانؼًهٛخ( ثبعزشارٛغٛخ انزذسٚظ ٔانزمٛٛى:سثػ يخشعبد رؼهى انًمشس )انًٓبساد انًُٓٛخ 
 اعزشارٛغٛخ انزمٕٚى اعزشارٛغٛخ انزذسٚظ يخشعبد انًمشس/ انًٓبساد انًُٓٛخ ٔانؼًهٛخ

.c1  ٚمبسٌ ثٍٛ إعُبد األفؼبل انٗ انعًبئش انًخزهفخ

ٔثٍٛ رٕكٛذْب ثٌُٕ انزٕكٛذ يغُذح نهعًبئش ٔغٛش 

 يغُذح.

يؾبظشاد نزٕظٛؼ ٔيُبلشخ  -

 انًٓبساد.

نمشاءح انفشدٚخ ثئششاف ا -

 انًذسط.

 اخزجبساد رؾشٚشٚخ. -

 ركهٛفبد ٔٔاعجبد. -

 اخزجبساد لصٛشح. -

.c2 يصّىة األخطبء الصزفيت  في صيبغت  هصبدر

 األفعبل السوبعيت والقيبسيت.
رًبسٍٚ ٔرذسٚجبد رغبػذ  -

 انطبنت ػهٗ رًُٛخ انًٓبساد.

 اخزجبساد لصٛشح. -

 أَشطخ صفٛخ. -

((D انًٓبساد انؼبيخ 
 ( PILOs)( يغ يخشعبد رؼهى انجشَبيظ CILOsيخ يخشعبد رؼهى انًمشس )يٕاء

 ( انؼبيخ: CILOsيخشعبد رؼهى انًمشس ) انؼبيخ: (PILOs)يخشعبد رؼهى انجشَبيظ

انطبنت نًزطهجبد انجشَبيظ األكبدًٚٙ عٛكٌٕ  ثؼذ اعزٛفبء

 لبدساػهٗ أٌ:

 ثؼذ َغبػ انطبنت فٙ انًمشسانذساعٙ عٛكٌٕ لبدسا ػهٗ أٌ:

D2 .ٚغزؼًم انزكُٕنٕعٛب فٙ يغبل انهغخ d 1  ٚصُغ خشائػ رُْٛخ نهذسٔط انصشفٛخ انزٙ ٚذسعٓب

 يغزؼًالً ثشايظ انؾبعٕة انًخزهفخ.

D3 .ٚغزؼًم يٓبسارّ فٙ رؼهى انؼشثٛخ ٔرؼهًٛٓب d 2  ٚصٕؽ األفؼبل ٔيصبدسْب صٛبغخ عهًٛخ ٔفك انمٕاػذ

 أ ػهٛٓب.انصشفٛخ ٔٚجٍٛ انزغٛشاد انصشفٛخ انزٙ لذ رطش

 

 سثػ يخشعبد رؼهى انًمشس )انًٓبساد انؼبيخ( ثبعزشارٛغٛخ انزذسٚظ ٔانزمٛٛى:

 اعزشارٛغٛخ انزمٕٚى اعزشارٛغٛخ انزذسٚظ يخشعبد انًمشس 

.d1  ٙٚصُغ خشائػ رُْٛخ نهذسٔط انصشفٛخ انز

 ٚذسعٓب يغزؼًالً ثشايظ انؾبعٕة انًخزهفخ.

 انزؼهى انزارٙ ٔانًغزمم.

غشٚٓب انطالة ؽهمبد َمبشٛخ ٚ

 ثئششاف انًذسط.

 .ػشٔض ٚمذيٓب انطالة

 اخزجبساد انزؾصٛم.

 ركهٛفبد ٔٔاعجبد.

 انؼشٔض انزمذًٚٛخ.

.d2 ٚصٕؽ األفؼبل ٔيصبدسْب صٛبغخ عهًٛخ ٔفك

انمٕاػذ انصشفٛخ ٔٚجٍٛ انزغٛشاد انصشفٛخ انزٙ لذ 

 رطشأ ػهٛٓب.

 انؼًم فٙ فشٚك. انؼًم فٙ يغًٕػبد ٔفشق ػًم.

 نزؾشٚشٚخ ٔانشفٕٚخ.االخزجبساد ا

 

IV. يٕاظٛغ انًمشس انشئٛغخ ٔانفشػٛخ )انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ( ٔسثطٓب ثًخشعبد انزؼهى انًمصٕدح نهًمشس  كزبثخ

 يغ رؾذٚذ انغبػبد انًؼزًذح نٓب.  
 كزبثخ ٔؽذاد /يٕاظٛغ يؾزٕٖ انًمشس

  أٔال:انغبَت انُظش٘                                                       

 انًٕاظٛغ انزفصٛهٛخ ٔؽذاد/ يٕظٕػبد انًمشس انشلى
ػذد 

 األعبثٛغ

انغبػبد 

 انفؼهٛخ

يخشعبد رؼهى 

 انًمشس

 يمذيخ فٙ ػهى انصشف 1
يفٕٓيّ، يغبنّ، يكبَزّ ثٍٛ ػهٕو 

 انهغخ، أعجمٛزّ ػهٗ ػهى انُؾٕ
1 3 a1 

2 
انزغٛٛشاد انصشفٛخ انزٙ 

 رطشأ ػهٗ انكهًبد

نزؼٕٚط، اإلػالل، اإلثذال، انؾزف، ا

 انمهت انًكبَٙ
1 3 a1,d2 
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 انًٛضاٌ انصشفٙ 3

انٕصٌ انضالصٙ، انٕصٌ انشثبػٙ، ٔصٌ 

انكهًبد انزٙ ثٓب ؽزف ٔرؼٕٚط 

 ٔإػالل ٔإثذال ٔلهت يكبَٙ

1 3 a1,a2 

4 
رمغٛى األفؼبل يٍ ؽٛش 

 انصؾخ ٔانؼهخ

انصؾٛؼ ٔانًؼزم، انصٕايذ 

 ٔانصٕائذ

 .انفؼم انصؾٛؼ: انغبنى1

 انًعؼف

 انًًٕٓص

2 6 a2,b1,d2 2:انفؼم انًؼزم. 

 انًضبل 

 األعٕف

 انُبلص

 انهفٛف انًمشٌٔ

 انهفٛف انًفشٔق

5 
رمغٛى األفؼبل يٍ ؽٛش 

 انزغشد ٔانضٚبدح

 انًغشد انضالصٙ ٔأٔصاَّ

 انًغشد انشثبػٙ ٔأٔصاَّ

 

2 6 a2,b1,d2  ،ٍٛيضٚذ انضالصٙ ثؾشف، ٔثؾشف

 ٔثضالصخ ؽشٔف

 يضٚذ انشثبػٙ ثؾشف، ٔثؾشفٍٛ

 دالالد ؽشٔف انضٚبدح

 إعُبد األفؼبل إنٗ انعًبئش 6

إعُبد انصؾٛؼ انغبنى إعُبد انصؾٛؼ 

 انًعؼف

 إعُبد انصؾٛؼ انًًٕٓص

 

2 6 a1,c1,d2,d3 إعُبد انًؼزم انًضبل 

 إعُبد انًؼزم األعٕف

 إعُبد انًؼزم انُبلص

إعُبد انًؼزم انهفٛف انًمشٌٔ 

 ٔانًفشٔق

 رٕكٛذ انفؼم ثبنٌُٕ 7

 _ األيش

 _انًعبسع

 _ٔعٕة انزٕكٛذ

 _عٕاص انزٕكٛذ

 _ايزُبع انزٕكٛذ
2 6 a1,c1,d2,d3 

_ إعُبد انفؼم انًؤكذ ثبنٌُٕ إنٗ 

 انعًبئش

 انًصبدس              8

يصذس انضالصٙ، يصذس انضالصٙ انًضٚذ 

ثبنًٓضح، يصذس انضالصٙ انًضٚذ 

ثبألنف، يصذس انضالصٙ انًضٚذ 

2 6 c1,d2,d3 
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 ثبنزعؼٛف

 بػٙ انًغشد ٔانًضٚذيصذس انشث

 

 يصذس انخًبعٙ ٔانغذاعٙ

 انًصذس انًًٛٙ

 يصذس انًشح

 يصذس انٓٛئخ

 انًصذس انصُبػٙ

 

 a1,a2,b1,c1,d3 3 1 كم يب عجك دساعزّ يشاعؼخ ػبيخ 9

  42 14 إعًبنٙ األعبثٛغ ٔانغبػبد      

 

عذ( ُٔ  صبَٛب:انغبَت انؼًهٙ:    )إٌ 
 ضيع( العوليتكتت تجبرة )هىا

 يخشعبد انزؼهى انغبػبد انفؼهٛخ ػذد األعبثٛغ انزغبسة انؼًهٛخ انشلى

1.      

2.      

    إعًبنٙ األعبثٛغ ٔانغبػبد

 

V. :اعزشارٛغٛخ انزذسٚظ 

 انًؾبظشح انزفبػهٛخ انزٙ ٚزى فٛٓب ػشض انًفبْٛى. -

 انزًبسٍٚ ٔانًؾبظشاد. -

 .ادانزذسٚجبد انزٙ رغبػذ انطبنت ػهٗ رًُٛخ انًٓبس -

 انؼشٔض ٔانًُبلشبد انصفٛخ. -

 انؼًم انضُبئٙ ٔانغًبػٙ. -

 يؾبظشاد نزٕظٛؼ ٔيُبلشخانًٓبساد. -

 انزؼهى انزارٙ ٔانًغزمم. -

 ؽهمبد َمبشٛخ ٚغشٚٓب انطالة ثئششافبنًذسط. -

 انؼصف انزُْٙ. -

 ػشٔض ٚمذيٓب انطالة. -

 انمشاءح انفشدٚخ ثئششاف انًذسط. -

 انؼًم فٙ يغًٕػبد ٔفشق ػًم. -
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VI. :األَشطخ ٔانزكهٛفبد 
 انذسعخ األسبىع يخشعبد انزؼهى انُشبغ / انزكهٛف انشلى

ركهٛف) ثؾش فٙ انًكزجخ ػٍ ػُبٍٔٚ كزت صشفٛخ ، ٔػٍ ألٕال  1

 انؼهًبء فٙ أًْٛخ ػهى انصشف(
a2 1 3 

 a1,a2 3 3. ٔاعت يُضنٙ 2

 a1,a2,b1 5 5. اخزجبس لصٛش 3

 ذال ٕٚع a1,a2,b1 12,7. رًبسٍٚ صفٛخ 4

 b1,d2,d3 10 5. ػشض رمذًٚٙ )ػًم خشائػ رُْٛخ نهذسٔط( 5

 a1,c1,d3 14 4. اخزجبس لصٛش 6

 

VII. :رمٛٛى انزؼهى 

 انذسعخ األعجٕع أَشطخ انزمٛٛى انشلى

َغجخ انذسعخ 

إنٗ دسعخ  

 انزمٕٚى انُٓبئٙ

 انًخشعبد انزٙ ٚؾممٓب

 a1,a2,b1 6% 6 ,1,3,7,12 ركهٛفبد ٔٔاعجبد ٔ رًبسٍٚ صفٛخ 1

 a1,a2,b1,c1,d3 9% 9 14,5 لصٛشح اداخزجبس 2

 a1,a2,b1 20% 20 8 اخزجبس َصفٙ 3

4 
ػشض رمذًٚٙ )ػًم خشائػ رُْٛخ 

 نهذسٔط(
10 5 %5 b1,d2,d3 

 a1,a2,b1,c1,d3 60% 60 16 َٓبئٙاخزجبس  5

 

VIII. :يصبدس انزؼهى 

 )اعى انًؤنف، عُخ انُشش، اعى انكزبة، داس انُشش، ثهذ انُشش(.

 : ) ال رضٚذ ػٍ يشعؼٍٛ( انشئٛغخانًشاعغ 

 أؽًذ انؾًالٔ٘، )ال ٕٚعذ(، شزا انؼشف فٙ فٍ انصشف، داس انكٛبٌ ، انشٚبض..1

 .ػجذِ انشاعؾٙ، )ال ٕٚعذ(، انزطجٛك انصشفٙ، داس انُٓعخ انؼشثٛخ، ثٛشٔد.2

 انًشاعغ انًغبػذح

 ، ثٛشٔد.و(، انكبيم فٙ انُؾٕ ٔانصشف، انًكزجخ انؾذٚضخ1978كًبل أثٕ يصهؼ، ) .1

 ػجذانٓبد٘ انفعهٙ، )ال ٕٚعذ(، يخزصش انصشف، داس انمهى ، ثٛشٔد. .2

 يٕاد إنكزشَٔٛخ ٔإَزشَذ:    )إٌ ٔعذد(

 شجكخ انفصٛؼ نؼهٕو انهغخ انؼشثٛخ . -1

Alfaseeh.com/vb/index.php.WWW // http: 

 http://WWW.alwaraq.com يٕلغ انٕساق .  -2

 https://WWW.alulokah.net شجكخ األنٕكخ . -3
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IX. .انعٕاثػ ٔانغٛبعبد انًزجؼخ فٙ انًمشس 

 ثؼذ انشعٕع نهٕائؼ انغبيؼخ ٚزى كزبثخ انغٛبعخ انؼبيخ نهًمشس فًٛب ٚزؼهك ثبٜرٙ:

 عٛبعخ ؽعٕس انفؼبنٛبد انزؼهًٛٛخ:   .1

 % يٍ انًؾبظشاد ٔٚؾشو فٙ ؽبل ػذو انٕفبء ثزنك.75ٚهزضو انطبنت ثؾعٕس  -

% 25ٚشا ثؾعٕس ٔغٛبة انطالة نهمغى ٔٚؾشو انطبنت يٍ دخٕل االيزؾبٌ فٙ ؽبل رغبٔص انغٛبة ٚمذو أعزبر انًمشس رمش

 ٔٚزى الشاس انؾشيبٌ يٍ يغهظ انمغى.

 انؾعٕس انًزأخش :   .2

ٚغًؼ نهطبنت ؽعٕس انًؾبظشح إرا رأخش نًذح سثغ عبػخ نضالس يشاد فٙ انفصم انذساعٙ، ٔإرا رأخش صٚبدح ػٍ صالس 

 ٍ أعزبر انًمشس، ٔػُذ ػذو االنزضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًؾبظشح.يشاد ٚؾزس شفٕٚب ي

 ظٕاثػ االيزؾبٌ:  .3

 فٙ ؽبل رأخش انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُصفٙ نُصف عبػخ ٚؾك ألعزبر انًمشس انغًبػ نّ ثبنذخٕل. -

 خ.فٙ ؽبل رغٛت انطبنت ػٍ ؽعٕس االيزؾبٌ انُصفٙ ٚؾك ألعزبر انًمشس أٌ ٚزخز يب ٚشاِ يُبعجبً نؼالط انؾبن -

 ( دلٛمخ يٍ ثذء االيزؾبٌ 21ال ٚغًؼ نهطبنت دخٕل االيزؾبٌ انُٓبئٙ إرا رأخش يمذاس ) -

 إرا رغٛت انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُٓبئٙ رطجك انهٕائؼ انخبصخ ثُظبو االيزؾبٌ فٙ انكهٛخ.

 انزؼُٛٛبد ٔانًشبسٚغ:  .4

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

 ٚجٍٛ أعزبر انًمشس انعٕاثػ ٔانمٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب. -

 إرا رأخش انطبنت فٙ رغهٛى انزكهٛفبد ػٍ انًٕػذ انًؾذد ٚؾشو يٍ دسعخ انزكهٛف انز٘ رأخش فٙ رغهًّٛ.

 انغش:  .5

 فٙ ؽبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش فٙ االيزؾبٌ انُصفٙ أٔ انُٓبئٙ رطجك ػهّٛ الئؾخ شؤٌٔ انطالة. -

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

 االَزؾبل:  .6

 فٙ ؽبنخ ٔعٕد شخص ُٚزؾم شخصٛخ غبنت ألداء االيزؾبٌ َٛبثخ ػُّ رطجك انالئؾخ انخبصخ ثزنك.

 عٛبعبد أخشٖ:  .7

 انزكهٛفبد ..... انخأ٘ عٛبعبد أخشٖ يضم اعزخذاو انًٕثبٚم أٔ يٕاػٛذ رغهٛى 

 

 :اللجٌت اإلشزافيت

 التىقيع الصفت الىظيفيت االسن م

  ًبئت العويد للدراسبث العليب  د/ ػجبط يطٓش 2

  هزكز التطىيز األكبديوي وضوبى الجىدة عويدًبئت  أ.و.د/ أؽًذ يغبْذ 3

  ًبئت رئيس الجبهعت للشئىى األكبديويت أ.د/ إثشاْٛى انًطبع 4
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 1مشس صشفخطخ ي
I. يؼهٕيبد ػٍ يذسط انًمشس: 

 االعى أ.أصْبس يؾًذ نطف فبٚغ / أعجٕػٛب(3)  انغبػبد انًكزجٛخ

 انًكبٌ ٔسلى انٓبرف 775757408صُؼبء  انغجذ األؽذ االصٍُٛ انضالصبء األسثؼبء انخًٛظ

 3     az_faya@yahoo.com  َٔٙانجشٚذ اإلنكزش 
 

II. :يؼهٕيبد ػبيخ ػٍ انًمشس 
 1انصشف               اعى انًمشس:  .1

             DR 41 سيض انًمشس ٔسلًّ:  .2

 انغبػبد انًؼزًذح نهًمشس:  .3

 انغبػبد
 انًغًٕع

 رذسٚت ػًهٙ عًُبس َظش٘

     

 انضبَٙ  _  انفصم انضبَٙ انًغزٕٖ ٔانفصم انذساعٙ:  .4

 DR 31,DR 21, DR 13 انًمشس)إٌ ٔعذد(: انًزطهجبد انغبثمخ نذساعخ  .5

 ال ٕٚعذ انًزطهجبد انًصبؽجخ نذساعخ انًمشس)إٌ ٔعذد(:  .6

 ثكبنٕسٕٚط _ انهغخ انؼشثٛخ انجشَبيظ/ انجشايظ انزٙ ٚزى فٛٓب رذسٚظ انًمشس:  .7

 انهغخ انؼشثٛخ نغخ رذسٚظ انًمشس:  .8

 كهٛخ انهغبد _ عبيؼخ صُؼبء يكبٌ رذسٚظ انًمشس:   .9
 

III. ًمشس انذساعٙ:ٔصف  ان 

ٚمذيبنًمشس ششؽبً نهًٛضاٌ انصشفٙ، ٔٚذسط انًجبؽش انصشفٛخ نهفؼم، ٔرمغٛى األفؼبل ثؾغت انصفبد انصشفٛخ انًخزهفخ؛     

نٛزًكٍ انطبنت يٍ يؼشفخ أٔصاٌ األفؼبل ٔيصبدسْب، ًٔٚٛض ثُٛبرٓب، ٔٚضَٓب ثطشٚمخ صؾٛؾخ، ٔٚغُذْب نهعًبئش انًزصهخ، 

نزغٛشاد انًخزهفخ انزٙ رطشأ ػهٛٓب كبنؾزف، ٔانزؼٕٚط، ٔاإلثذال، ٔغٛشْب، يؼزًذاً ػهٗ انًؾبظشاد ٔٚؤكذْب ثبنٌُٕ. ٔٚؾذد ا

ٔاأليضهخ انزٕظٛؾٛخ، ٔانؼًم انضُبئٙ ٔانغًبػٙ، ٔانؼشٔض انزمذًٚٛخ، ٔانخشائػ انزُْٛخ ٔانؾهمبد انُمبشٛخ انصفٛخ. ٔرؼذ 

 ( يزطهجبد لجهٛخ نٓزا انًمشس.3,2,1يمشساد انُؾٕ)

 
 

IV. عبد انزؼهى انًمصٕدح نهًمشس:يخش 

 ٚششػ انًٛضاٌ انصشفٙ نألفؼبل، ٔكٛفٛخ ٔصَٓب ، ٔإعُبدْب نهعًبئش، ٔرٕكٛذْب ثبنٌُٕ ثؼذ إعُبدْب . -1

ٚؼّشف ػهى انصشف ٔانزغٛشاد انصشفٛخ انزٙ رطشأ ػهٗ انكهًخ، ٔيفٕٓو انصؾخ ٔانؼهخ، ٔانزغشد ٔانضٚبدح فٙ األفؼبل  -2

 ٔرمغًٛبرٓب ٔفمبً نزنك.

 األفؼبل انصؾٛؾخ ٔألغبيٓب ػٍ األفؼبل انًؼزهخ ٔألغبيٓب.ًٚٛض  -3

 ٚصُف األفؼبل انًغشدح ٔاألفؼبل انًضٚذح ثؾغت ؽشٔفٓب األصٕل ٔؽشٔف انضٚبدح ٔدالالرٓب. -4

 ٚمبسٌ ثٍٛ إعُبد األفؼبل انٗ انعًبئش انًخزهفخ ٔثٍٛ رٕكٛذْب ثٌُٕ انزٕكٛذ يغُذح نهعًبئش ٔغٛش يغُذح. -5

ة األخطبء انصشفٛ -6 ّٕ  خ فٙ صٛبغخ يصبدس األفؼبل انغًبػٛخ ٔانمٛبعٛخ.ٚص

 ٚصُغ خشائػ رُْٛخ نهذسٔط انصشفٛخ انزٙ ٚذسعٓب يغزؼًالً ثشايظ انؾبعٕة انًخزهفخ.  -7

 ٚصٕؽ األفؼبل ٔيصبدسْب صٛبغخ عهًٛخ ٔفك انمٕاػذ انصشفٛخ ٔٚجٍٛ انزغٛشاد انصشفٛخ انزٙ لذ رطشأ ػهٛٓب. -8
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V. :يؾزٕٖ انًمشس 

 :انغبَت انُظش٘
 انغبػبد انفؼهٛخ األعجٕع الوىاضيع التفصيليت وحداث الوقزر الزقن

 يمذيخ فٙ ػهى انصشف 1
يفٕٓيّ، يغبنّ، يكبَزّ ثٍٛ ػهٕو 

 انهغخ، أعجمٛزّ ػهٗ ػهى انُؾٕ
1 3 

2 
انزغٛٛشاد انصشفٛخ انزٙ رطشأ ػهٗ 

 انكهًبد

اإلػالل، اإلثذال، انؾزف، انزؼٕٚط، 

 انمهت انًكبَٙ
2 3 

 انصشفٙانًٛضاٌ  3

انٕصٌ انضالصٙ، انٕصٌ انشثبػٙ، ٔصٌ 

انكهًبد انزٙ ثٓب ؽزف ٔرؼٕٚط ٔإػالل 

 ٔإثذال ٔلهت يكبَٙ

3 3 

4 
رمغٛى األفؼبل يٍ ؽٛش انصؾخ 

 ٔانؼهخ)أ(

 انصؾٛؼ ٔانًؼزم، انصٕايذ ٔانصٕائذ

 .انفؼم انصؾٛؼ: انغبنى1

 انًعؼف

 انًًٕٓص

4 3 

5 
رمغٛى األفؼبل يٍ ؽٛش انصؾخ 

 ٔانؼهخ)ة(

 نفؼم انًؼزم:.ا2

 انًضبل 

 األعٕف

 انُبلص

 انهفٛف انًمشٌٔ

 انهفٛف انًفشٔق

5 3 

6 

رمغٛى األفؼبل يٍ ؽٛش انزغشد 

 ٔانضٚبدح)أ(

 

 انًغشد انضالصٙ ٔأٔصاَّ

 انًغشد انشثبػٙ ٔأٔصاَّ
6 3 

رمغٛى األفؼبل يٍ ؽٛش انزغشد 

 )ة(ٔانضٚبدح

يضٚذ انضالصٙ ثؾشف، ٔثؾشفٍٛ، ٔثضالصخ 

 ؽشٔف

 ػٙ ثؾشف، ٔثؾشفٍٛيضٚذ انشثب

 دالالد ؽشٔف انضٚبدح

 

7 3 

 3 8 يب عجك دساعزّ اخزجبس َصفٙ 7

 إعُبد األفؼبل إنٗ انعًبئش)أ( 8

 إعُبد انصؾٛؼ انغبنى

 إعُبد انصؾٛؼ انًعؼف 

 إعُبد انصؾٛؼ انًًٕٓص

9 3 

 إعُبد األفؼبل إنٗ انعًبئش)ة( 9

 إعُبد انًؼزم انًضبل

 إعُبد انًؼزم األعٕف

 م انُبلصإعُبد انًؼز

 إعُبد انًؼزم انهفٛف انًمشٌٔ ٔانًفشٔق

10 

 

3 

 

 رٕكٛذ انفؼم ثبنٌُٕ)أ( 10

 _ األيش

 _انًعبسع

 _ٔعٕة انزٕكٛذ

 _عٕاص انزٕكٛذ

11 3 
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 _ايزُبع انزٕكٛذ

 رٕكٛذ انفؼم ثبنٌُٕ)ة( 11
إعُبد انفؼم انًؤكذ ثبنٌُٕ إنٗ _

 انعًبئش
12 3 

12 

 

 

 

13 

 

 انًصبدس)أ(

 

 

 

 

صذس انضالصٙ انًضٚذ يصذس انضالصٙ، ي

ثبنًٓضح، يصذس انضالصٙ انًضٚذ ثبألنف، 

 يصذس انضالصٙ انًضٚذ ثبنزعؼٛف

13 3 

 يصذس انشثبػٙ انًغشد ٔانًضٚذ

 
  

14 
 انًصبدس)ة(

 

 يصذس انخًبعٙ ٔانغذاعٙ

 يصذس انًشح

 يصذس انٓٛئخ

 انًصذس انصُبػٙ

14 3 

 3 15 كم يب عجك دساعزّ يشاعؼخ 15

 3 16 انًمشس كبيالً  ئٙاالخزجبس انُٓب 16

 48 16 ػذد األعبثٛغ ٔانغبػبد

 

عذ( ُٔ  انغبَت انؼًهٙ:       )إٌ 
 كزبثخ رغبسة )يٕاظٛغ / يٓبو( انُشبغ انؼًهٙ

 انغبػبد انفؼهٛخ ػذد األعبثٛغ انًٓبو / انزغبسة انؼًهٛخ انشلى

1.     

2.     

   إعًبنٙ األعبثٛغ ٔانغبػبد

 

VI. اعزشارٛغٛبد انزذسٚظ 

 ح انزفبػهٛخ انزٙ ٚزى فٛٓب ػشض انًفبْٛى.انًؾبظش -

 انزًبسٍٚ ٔانًؾبظشاد انزٕظٛؾٛخ ٔانزذسٚجبد انزٙ رغبػذ انطبنت ػهٗ رًُٛخ انًٓبساد. -

 انؼشٔض ٔانًُبلشبد انصفٛخ. -

 انؼًم انضُبئٙ ٔانغًبػٙ. -

 انزؼهى انزارٙ ٔانًغزمم. -

 ؽهمبد َمبشٛخ ٚغشٚٓب انطالة ثئششافبنًذسط. -

 انؼصف انزُْٙ. -

 شٔض ٚمذيٓب انطالة.ػ -

 انمشاءح انفشدٚخ ثئششاف انًذسط. -
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VII. :األَشطخ ٔانزكهٛفبد 
 )إى وجدث(انذسعخ  األعجٕع انُشبغ/ انزكهٛف انشلى

ركهٛف) ثؾش فٙ انًكزجخ ػٍ ػُبٍٔٚ كزت صشفٛخ ، ٔػٍ ألٕال انؼهًبء فٙ  1

 أًْٛخ ػهى انصشف(
1 3 

 3 3 ٔاعت يُضنٙ   2

 5 5 اخزجبس لصٛش     3

 ال ٕٚعذ 12,7 رًبسٍٚ صفٛخ   4

 5 10 ػشض رمذًٚٙ)ػًم خشائػ رُْٛخ نهذسٔط( 5

 4 14 اخزجبس لصٛش   6

 

VIII. :رمٛٛى انزؼهى 

 يٕظٕػبد انزمٕٚى انشلى
يٕػذ انزمٕٚى/ انٕٛو 

 ٔانزبسٚخ
 انذسعخ

 انٕصٌ انُغجٙ

)ًسبت الدرجت إلى درجت  
 التقىين الٌهبئي(

 6% 6 1,3,7,12 ركهٛفبد ٔٔاعجبد ٔ رًبسٍٚ صفٛخ 1

 9% 9 14,5 لصٛشح اداخزجبس    2

 20% 20 8 اخزجبس َصفٙ 3

4 
ػشض رمذًٚٙ )ػًم خشائػ رُْٛخ( نهذسٔط(                               

11 

10 5 
%5 

 60% 60 16 16 اخزجبس َٓبئٙ 5

 

IX. :يصبدس انزؼهى 
 ، انشٚبض.أؽًذ انؾًالٔ٘، )ال ٕٚعذ(، شزا انؼشف فٙ فٍ انصشف، داس انكٛبٌ  .1

 ػجذِ انشاعؾٙ، )ال ٕٚعذ(، انزطجٛك انصشفٙ، داس انُٓعخ انؼشثٛخ، ثٛشٔد. .2

 انًشاعغ انًغبػذح

 و(، انكبيم فٙ انُؾٕ ٔانصشف، انًكزجخ انؾذٚضخ، ثٛشٔد.1978كًبل أثٕ يصهؼ، ) .1

 ػجذانٓبد٘ انفعهٙ، )ال ٕٚعذ(، يخزصش انصشف، داس انمهى ، ثٛشٔد. .2

 )إٌ ٔعذد(  يٕاد إنكزشَٔٛخ ٔإَزشَذ:  

 شجكخ انفصٛؼ نؼهٕو انهغخ انؼشثٛخ . -1

Alfaseeh.com/vb/index.php.WWW // http: 

 http://WWW.alwaraq.com يٕلغ انٕساق . -2

 https://WWW.alulokah.net شجكخ األنٕكخ . -3
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X. :انعٕاثػ ٔانغٛبعبد انًزجؼخ فٙ انًمشس 
 عخ انؼبيخ نهًمشس فًٛب ٚزؼهك ثبٜرٙ:ثؼذ انشعٕع نهٕائؼ انغبيؼخ ٚزى كزبثخ انغٛب 

 عٛبعخ ؽعٕس انفؼبنٛبد انزؼهًٛٛخ:   .1

 % يٍ انًؾبظشاد ٔٚؾشو فٙ ؽبل ػذو انٕفبء ثزنك.75ٚهزضو انطبنت ثؾعٕس  -

ٚمذو أعزبر انًمشس رمشٚشا ثؾعٕس ٔغٛبة انطالة نهمغى ٔٚؾشو انطبنت يٍ دخٕل االيزؾبٌ فٙ ؽبل رغبٔص انغٛبة 

 يبٌ يٍ يغهظ انمغى.% ٔٚزى الشاس انؾش25

 انؾعٕس انًزأخش :   .2

ٚغًؼ نهطبنت ؽعٕس انًؾبظشح إرا رأخش نًذح سثغ عبػخ نضالس يشاد فٙ انفصم انذساعٙ، ٔإرا رأخش صٚبدح ػٍ صالس 

 يشاد ٚؾزس شفٕٚب يٍ أعزبر انًمشس، ٔػُذ ػذو االنزضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًؾبظشح.

 ظٕاثػ االيزؾبٌ:  .3

 اليزؾبٌ انُصفٙ نُصف عبػخ ٚؾك ألعزبر انًمشس انغًبػ نّ ثبنذخٕل.فٙ ؽبل رأخش انطبنت ػٍ ا -

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

 ( دلٛمخ يٍ ثذء االيزؾبٌ 21ال ٚغًؼ نهطبنت دخٕل االيزؾبٌ انُٓبئٙ إرا رأخش يمذاس ) -

 ػٍ االيزؾبٌ انُٓبئٙ رطجك انهٕائؼ انخبصخ ثُظبو االيزؾبٌ فٙ انكهٛخ. إرا رغٛت انطبنت

 انزؼُٛٛبد ٔانًشبسٚغ:  .4

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

 ٚجٍٛ أعزبر انًمشس انعٕاثػ ٔانمٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب. -

 ػٍ انًٕػذ انًؾذد ٚؾشو يٍ دسعخ انزكهٛف انز٘ رأخش فٙ رغهًّٛ.إرا رأخش انطبنت فٙ رغهٛى انزكهٛفبد 

 انغش:  .5

 فٙ ؽبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش فٙ االيزؾبٌ انُصفٙ أٔ انُٓبئٙ رطجك ػهّٛ الئؾخ شؤٌٔ انطالة. -

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

 زؾبل:االَ  .6

 فٙ ؽبنخ ٔعٕد شخص ُٚزؾم شخصٛخ غبنت ألداء االيزؾبٌ َٛبثخ ػُّ رطجك انالئؾخ انخبصخ ثزنك.

 عٛبعبد أخشٖ:  .7

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

 


