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 يىاصفاخ يقزر ػهى انًؼاٍَ

 

I.  :يؼهىياخ ػايح ػٍ انًقزر 

 هى انًؼاٍَ ػ :اطى انًقزر  .1

 DR44 ريش انًقزر ورقًه:  .2

 انظاػاخ انًؼرًذج:  .3
 اإلجًانٍ ذذرَة ػًهٍ طًُار يحاضزج

3 ..... ..... ..... 3 

 انفصم  –انثاٍَ  انًظرىي وانفصم انذراطٍ:  .4

 ال َىجذ :(انًرطهثاخ انظاتقح نذراطح انًقزر)إٌ وجذخ  .5

 ال َىجذ (:انًرطهثاخ انًصاحثح )إٌ وجذخ  .6

 انهغخ انؼشثٛخ -انجكبنٕسٕٚط ذرص نه انًقزر:َايج انذٌ انثزَ  .7

 انؼزتُح  نغح ذذرَض انًقزر:  .8

 فقهٙ  َظاو انذراطح:  .9

 د/ أحًذ قاطى انشيز  يؼّذ يىاصفاخ انًقزر:  .11

  ذارَخ اػرًاد يىاصفاخ انًقزر:  .11

 

II. :وصف انًقزر 
ت انزشاكٛت فٙ انؼشثٛخ ٔإَٔاع انغًم ٔاألغشاك انجالغٛخ ٚغؼٗ ْزا انًقشس إنٗ انزؼشٚف ثؼهى انًؼبَٙ انز٘ ٚؼُٙ ثذساعخ أعبنٛ

 انزٙ رُزظ ػُٓب. عٛزًكٍ انطبنت يٍ يؼشفخ أثٕاة ْزا انؼهى ٔأعبنٛجّ انًخزهفخ يٍ خالل رذسٚجّ  ػهٗ اكزغبة يٓبساد رشكٛت انغًم

يخزهفخ يٍ انُقٕؿ فٙ يؾبضشاد ٔفٛبغخ انُقٕؿ انًخزهفخ ٔرؾهٛهٓب رؾهٛالً دقٛقبً  ػهًّٛبً، ٔرنك ػٍ طشٚق انزؼشك ألَٕاع 

 رفبػهٛخ نزؾهٛم انُقٕؿ ٔيُبقؾزٓب.

 

III. :يخزجاخ انرؼهى 

((A انًؼزفح وانفهى 
 ( PILOs)( يغ يخزجاخ ذؼهى انثزَايج CILOsيىاءيح يخزجاخ ذؼهى انًقزر )

 (: انًؼزفح وانفهى CILOsيخزجاخ ذؼهى انًقزر ) : انًؼزفح وانفهى(PILOs)يخزجاخ ذؼهى انثزَايج

انطانة نًرطهثاخ انثزَايج األكادًٍَ  تؼذ اطرُفاء

 طُكىٌ قادراػهً أٌ:

 انطانة نًرطهثاخ انًقزر انذراطٍ طُكىٌ قادرا ػهً أٌ: تؼذ اطرُفاء

A1  ٚظٓش يؼشفخ ػبنٛخ ثبعزؼًبالد انهغخ انؼشثٛخ

 َطقب ٔقشاءح ٔكزبثخ

a1 -  ٍٚظٓش يؼشفخ ػبنٛخ العزؼًبالد انزشاكٛت انجالغٛخ ي

 .بد ػهى انًؼبَٙخالل يٕضٕػ

ٚظٓش يؼشفخ ثًشاؽم انجالغخ ٔاألدة ٔانجؾش انهغٕ٘  -

 ٔارغبْبرٓب ٔيقبدسْب.

ًٚٛض االعزؼًبالد انهغٕٚخ نهغخ انؼشثٛخ ٔٚقُف  -

 األخطبء انزٙ رشد فٙ انُقٕؿ األدثٛخ انًخزهفخ.
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 رتظ يخزجاخ انرؼهى تاطرزاذُجُاخ انرذرَض وانرقُُى

 فح وانفهى( تاطرزاذُجُح انرذرَض وانرقُُى:رتظ يخزجاخ ذؼهى انًقزر )انًؼز

 اطرزاذُجُح انرقىَى اطرزاذُجُح انرذرَض  يخزجاخ انًقزر / انًؼزفح وانفهى

a1-  ٍٚظٓش يؼشفخ ػبنٛخ العزؼًبالد انزشاكٛت انجالغٛخ ي

 .خالل يٕضٕػبد ػهى انًؼبَٙ

ٚظٓش يؼشفخ ثًشاؽم انجالغخ ٔاألدة ٔانجؾش  -

 ْب.انهغٕ٘ ٔارغبْبرٓب ٔيقبدس

ًٚٛزززض االعززززؼًبالد انهغٕٚزززخ نهغزززخ انؼشثٛزززخ ٔٚقزززُف  -

 األخطبء انزٙ رشد فٙ انُقٕؿ األدثٛخ انًخزهفخ.

 انؼزوض انرقذًَُح يحاضزاخ نرىضُح ويُاقشح انًهاراخ

 

((B انًهاراخ انذهُُح 
 ( PILOs)( يغ يخزجاخ ذؼهى انثزَايج CILOsيىاءيح يخزجاخ ذؼهى انًقزر )

 (: انًهاراخ انذهُُح CILOsيخزجاخ ذؼهى انًقزر ) : انًهاراخ انذهُُح(PILOs)يخزجاخ ذؼهى انثزَايج

انطانة نًرطهثاخ انثزَايج األكادًٍَ طُكىٌ  تؼذ اطرُفاء

 قادراػهً أٌ:

انطانة نًرطهثاخ انًقزر انذراطٍ طُكىٌ قادرا ػهً  تؼذ اطرُفاء

 أٌ:

B1  ٚجٍّٛ االعزؼًبالد انهغٕٚخ انًخزهفخ نهغخ انؼشثٛخ

 ف األخطبءٔٚقُ

b1 - .ًّٚٛض ثٍٛ إَٔاع انغًم اإلَؾبئٛخ ٔانخجشٚخ 

ٚغزؼًم انًٓبساد انهغٕٚخ انًخزهفخ، ٔٚقٛى األخطبء  -

 انهغٕٚخ، انزٙ رشد فٙ انُقٕؿ األدثٛخ انًخزهفخ.

B2  ًٚؾهّم انُقٕؿ انًخزهفخ رؾهٛالً نغٕٚبً ٔأدثٛب b2 -  ّٚؾهم انُقٕؿ انًخزهفخ ػهٗ ٔفق انزشاكٛت

 انغًبنٛخ.

نًذاسط األدثٛخ ٔانهغبَٛخ َٔظشٚبرٓب ٔٚقبسٌ ًٚٛض ا -

 ثُٛٓب، ٔرؾهٛهٓب رؾهٛالً ػهًٛبً.

ُٚقذ انُقٕؿ األدثٛخ انًخزهفخ ٔفقبً نهًُبْظ انُقذٚخ  -

 انؾذٚضخ.

 

     رتظ يخزجاخ ذؼهى انًقزر )انًهاراخ انذهُُح( تاطرزاذُجُح انرذرَض وانرقُُى:                                                 

 يخزجاخ انًقزر/ انًهاراخ انذهُُح
اطرزاذُجُح 

 انرذرَض

اطرزاذُجُح 

 انرقىَى

b1- .ًّٚٛض ثٍٛ إَٔاع انغًم اإلَؾبئٛخ ٔانخجشٚخ 

ٚغزؼًم انًٓبساد انهغٕٚخ انًخزهفخ، ٔٚقٛى األخطبء انهغٕٚخ، انزٙ رشد فٙ  -

 انُقٕؿ األدثٛخ انًخزهفخ.

 ركبنٛف ٔٔاعجبد َقبؽبد ففٛخ

b2- نُقٕؿ انًخزهفخ ػهٗ ٔفق انزشاكٛت انغًبنٛخ.ّٚؾهم ا 

 ًٚٛض انًذاسط األدثٛخ ٔانهغبَٛخ َٔظشٚبرٓب ٔٚقبسٌ ثُٛٓب، ٔرؾهٛهٓب رؾهٛالً ػهًٛبً. -

 ُٚقذ انُقٕؿ األدثٛخ انًخزهفخ ٔفقبً نهًُبْظ انُقذٚخ انؾذٚضخ. -

 ركبنٛف ٔٔاعجبد َقبؽبد ففٛخ
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((C انًهاراخ انًهُُح وانؼًهُح 
 ( PILOs)( يغ يخزجاخ ذؼهى انثزَايج CILOsاخ ذؼهى انًقزر )يىاءيح يخزج

 (: انًهاراخ انًهُُح وانؼًهُح CILOsيخزجاخ ذؼهى انًقزر ) : انًهاراخ انًهُُح وانؼًهُح(PILOs)يخزجاخ ذؼهى انثزَايج

انطانة نًرطهثاخ انثزَايج األكادًٍَ طُكىٌ  تؼذ اطرُفاء

 قادراػهً أٌ:

طهثاخ انًقزر انذراطٍ طُكىٌ قادرا انطانة نًر تؼذ اطرُفاء

 ػهً أٌ:

C1 ٚغزؼًم انًٓبساد انهغٕٚخ انًخزهفخ ٔٚقٛى األخطبء انهغٕٚخ c1  ٚغزؼًم انًٓبساد انجالغٛخ فٙ رقٛٛى انُقٕؿ األدثٛخ

 انًخزهفخ.

C2  ٚغزؼًم انًقبدس انهغٕٚخ ٔاألدثٛخ ٔانًؼبعى انهغٕٚخ

 ٔانًقطهؾٛخ

c2 نزًٛٛض ثٍٛ يقطهؾبد ػهى ٚغزؼًم انًقبدس األدثٛخ فٙ ا

 انًؼبَٙ

C3  ُٚقذ انُقٕؿ انًخزهفخ ٔانُظشٚبد انهغٕٚخ ٔاألدثٛخ ٔفقب

 نهًُبْظ انؾذٚضخ

c3 َُٙٚقذ انُقٕؿ  انجالغٛخ انًخزهفخ نقٕاػذ ػهى انًؼب 

 

 رتظ يخزجاخ ذؼهى انًقزر )انًهاراخ انًهُُح وانؼًهُح( تاطرزاذُجُح انرذرَض وانرقُُى:
 اطرزاذُجُح انرقىَى اطرزاذُجُح انرذرَض انًهاراخ انًهُُح وانؼًهُحيخزجاخ انًقزر/ 

c1-  ٚغززؼًم انًٓزبساد انجالغٛززخ فزٙ رقٛزٛى انُقززٕؿ

 األدثٛخ انًخزهفخ
 انؼشٔك انزقذًٚٛخ يؾبضشاد نزٕضٛؼ ٔيُبقؾخ انًٓبساد

c2-  ٍٛأٌ ٚغززززؼًم انًقزززبدس األدثٛزززخ فزززٙ انزًٛٛزززض ثززز

 يقطهؾبد ػهى انًؼبَٙ

د رغززززبػذ انطبنززززت ػهززززٗ رًُٛززززخ رًززززبسٍٚ ٔرززززذسٚجب

 انًٓبساد
 ركهٛفبد ٔٔاعجبد

c3-  ُٚقززذ انُقززٕؿ انجالغٛززخ انًخزهفززخ نقٕاػززذ ػهززى

 انًؼبَٙ

رًززززبسٍٚ ٔرززززذسٚجبد رغززززبػذ انطبنززززت ػهززززٗ رًُٛززززخ 

 انًٓبساد
 ركهٛفبد ٔٔاعجبد

 

((D انًهاراخ انؼايح 
 ( PILOs)( يغ يخزجاخ ذؼهى انثزَايج CILOsيىاءيح يخزجاخ ذؼهى انًقزر )

 (: انًهاراخ انؼايح CILOsيخزجاخ ذؼهى انًقزر ) : انًهاراخ انؼايح(PILOs)يخزجاخ ذؼهى انثزَايج

تؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انثزَايج انذراطٍ طُكىٌ قادرا 

 : ػهً أٌ

انطانة نًرطهثاخ انًقزر انذراطٍ طُكىٌ قادرا  تؼذ اطرُفاء

 ػهً أٌ:

D1 ثًب ٚؾقق رٕافهّ  ٚؼشك أفكبسِ ثأعهٕة نغٕ٘ ٔاضؼ

 انفّؼبل يغ اٜخشٍٚ

d1 -  ٚؼشك أفكبسِ ثأعهٕة نغٕ٘ ٔثالغٙ ٔاضؼ ثًب ٚؾقق

 رٕافهّ انفّؼبل يغ اٜخشٍٚ.

ُٚقذ انُقٕؿ األدثٛخ انًخزهفخ ٔفقب نهًُبْظ انُقذٚخ  -

 انؾذٚضخ.

D2  ٚغزؼًم انزكُٕنٕعٛب فٙ يغبل رؼهّى انهغخ ٔرؼهًٛٓب

 ٔأغشاك انجؾش انؼهًٙ

d2 -  انزكُٕنٕعٛب فٙ يغبل رؼهّى انجالغخ )ػهى ٚغزؼًم

 انًؼبَٙ( ٔرؼهًٛٓب ٔانجؾش ػٍ يقطهؾبرّ.

ٚغٛذ اعزؼًبل انًؼبعى انهغٕٚخ ٔانًقطهؾٛخ فًٛب  -

ـّ انًغبالد األدثٛخ ٔانجالغٛخ.  ٚخ

ُٚغض يؾشٔع ثؾش ػهًٙ فٙ ضٕء انزكُهٕعٛب  -

 ٔانًؼهٕيبد.
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 ذُجُح انرذرَض وانرقُُى:رتظ يخزجاخ ذؼهى انًقزر )انًهاراخ انؼايح( تاطرزا
 اطرزاذُجُح انرقىَى اطرزاذُجُح انرذرَض يخزجاخ انًقزر 

d1-  ٚؼززشك أفكززبسِ ثأعززهٕة نغززٕ٘ ٔثالغززٙ ٔاضززؼ ثًززب ٚؾقززق

 رٕافهّ انفّؼبل يغ اٜخشٍٚ.

 ُٚقذ انُقٕؿ األدثٛخ انًخزهفخ ٔفقب نهًُبْظ انُقذٚخ انؾذٚضخ. -

ؽهقبد َقبػ ٚغشٚٓب 

 انطالة

ٔػشٔك  ركهٛفبد ٔٔاعجبد

 رقذًٚٛخ

d2-  )َٙٚغزززؼًم انزكُٕنٕعٛززب فززٙ يغززبل رؼهّززى انجالغززخ )ػهززى انًؼززب

 ٔرؼهًٛٓب ٔانجؾش ػٍ يقطهؾبرّ.

ـّ  - ٚغٛذ اعزؼًبل انًؼبعى انهغٕٚخ ٔانًقطهؾٛخ فًٛب ٚخ

 انًغبالد األدثٛخ ٔانجالغٛخ.

 ُٚغض يؾشٔع ثؾش ػهًٙ فٙ ضٕء انزكُهٕعٛب ٔانًؼهٕيبد. -

ؽهقبد َقبػ ٚغشٚٓب 

 انطالة

ركهٛفبد ٔٔاعجبد ٔػشٔك 

 رقذًٚٛخ

 

IV. انًقزر انزئُظح وانفزػُح )انُظزَح وانؼًهُح( ورتطها تًخزجاخ انرؼهى  كراتح يىاضُغ

 انًقصىدج نهًقزر يغ ذحذَذ انظاػاخ انًؼرًذج نها.  
 كراتح وحذاخ /يىاضُغ يحرىي انًقزر

              أوال:انجاَة انُظزٌ                                           

 انًىاضُغ انرفصُهُح وحذاخ/ يىضىػاخ انًقزر انزقى
ػذد 

 األطاتُغ

انظاػاخ 

 انفؼهُح
 يخزجاخ ذؼهى انًقزر

 a1,b1,d3 3 1 اغشاضٓب.  –إَاػٓب  انغًهخ انخجشٚخ .  1

 انغًم االَؾبئٛخ .  2

 رؼشٚفٓب ٔإَٔاػٓب: 

 األيش -

 انُٓٙ-

 االعزفٓبو-

3 9 a1,b1,b2,,d1 

 ذ ٔانًغُذ انّٛ. انًغُ 3
 يٕقغ انًغُذ-

 يٕقغ انًغُذ إنّٛ-
2 6 

c 2,d2 

 c 3,d3 3 1 رؼشٚفّ ٔطشقّ  أعهٕة انققش .  4

 انفقم ٔانٕفم.  5

رؼشٚف انٕفم  -1

 ٔيٕاضؼّ

رؼشٚف انفقم -2

 ٔيٕاضؼّ.

2 6 b1,b2,d3 

 االٚغبص.  6
 رؼشٚفّ ٔأقغبيّ. -1

 ؽٕاْذ اإلٚغبص-2
2 6 c 1,c2,c3, d3 

  اإلطُبة. 7
 رؼشٚفّ ٔإَٔاػّ -1

 ؽٕاْذ اإلطُبة-2
2 6 c 1,c2,c3, d3 

 c 2,c1,d3 3 1 يٕاضغ انزؼشٚف ٔانزُكٛش انزؼشٚف ٔانزُكٛش.  8

  42 14 إجًانٍ األطاتُغ وانظاػاخ
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 ثاَُا:انجاَة انؼًهٍ:    )إٌ ُوجذ(

 ركزت رغبسة )يٕاضٛغ( انؼًهٙ

 يخزجاخ انرؼهى انفؼهُح انظاػاخ ػذد األطاتُغ انرجارب انؼًهُح انزقى

1.  ............... ............... ............... ............... 

    إجًانٍ األطاتُغ وانظاػاخ

 

V. :اطرزاذُجُح انرذرَض 
 يؾبضشاد نزٕضٛؼ ٔيُبقؾخ انًٓبساد-1

 َقبؽبد ففٛخ-2

 رًبسٍٚ ٔرذسٚجبد رغبػذ انطبنت ػهٗ رًُٛخ انًٓبساد-3

 ٓب انطالةؽهقبد َقبػ ٚغشٚ-4

VI. :األَشطح وانركهُفاخ 
 انذرجح األعجٕع يخزجاخ انرؼهى انُشاط / انركهُف انزقى

 b2,c1 c3 d1 7 11 1ٔاعجبد  1

 c1, b2,c2, c3 12 11 2ٔاعجبد  2

 

VII. :ذقُُى انرؼهى 

 انذرجح األطثىع أَشطح انرقُُى انزقى

َظثح انذرجح إنً 

درجح  انرقىَى 

 انُهائٍ

انًخزجاخ انرٍ 

 اَحققه

 b2,c1 c3 d1 % 10 10 7 1انىاجثاخ  1

 c1, b2,c2, c3 % 10 10 12 2انىاجثاخ  2

 a1,b1,d2 b2 % 20 20 8 اخرثار يُرصف انفصم 3

 a1,b1, c3 %60 6 16 االخرثار انُهائٍ 5

 

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

 ال ذشَذ ػٍ يزجؼٍُ( : ) انًزاجغ انزئُظح

و( رؼهٛق:  يؾًٕد يؾًذ ؽبكش، 2222انغشعبَٙ، أثٕ ثكش ػجذ انقبْش ثٍ ػجذ انشؽًٍ ثٍ يؾًذ، كزبة دالئم اإلػغبص،) .1

 يقش، د.ط.  -يكزجخ انخبَغٙ، انقبْشح

 و (، انجالغخ فٙ صٕثٓب انغذٚذ، داس انؼهى نهًالٍٚٛ ثٛشٔد،د.ط. 1992ػضًبٌ، ثكش٘ ؽٛخ،)  .2

 اػذجانًزاجغ انًظ

 اإليبساد انؼشثٛخ انًزؾذح.  -و (، انًفقم فٙ ػهٕو انجالغخ، داس انقهى ، دث2225ٙانؼبكٕة، ػٛغٗ ػهٙ) .1

 نجُبٌ، د.ط .  -انكبف، ػًش ػهٕ٘،)د.د(، انجالغخ انًؼبَٙ، انجٛبٌ ، انجذٚغ ، داس انًُبْظ ، ثٛشٔد .2

 يىاد إنكرزوَُح وإَرزَد:    )إٌ وجذخ(

 يُٓب كزت فٙ انجالغخ: يٕقغ أسؽٛف نزؾًٛم انكزت

https://archive.org/search.php?query=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%

A9 

https://archive.org/search.php?query=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://archive.org/search.php?query=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
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IX. .انضىاتظ وانظُاطاخ انًرثؼح فٍ انًقزر 

 انجايؼح َرى كراتح انظُاطح انؼايح نهًقزر فًُا َرؼهق تاِذٍ:تؼذ انزجىع نهىائح 

 طُاطح حضىر انفؼانُاخ انرؼهًُُح:  .1

 % يٍ انًؾبضشاد ٔٚؾشو فٙ ؽبل ػذو انٕفبء ثزنك.55ٚهزضو انطبنت ثؾضٕس  -

ٚقذو أعزبر انًقشس رقشٚشا ثؾضٕس ٔغٛبة انطالة نهقغى ٔٚؾشو انطبنت يٍ دخٕل االيزؾبٌ فٙ ؽبل رغبٔص  -

 % ٔٚزى اقشاس انؾشيبٌ يٍ يغهظ انقغى.25بة انغٛ

نهطبنت ؽضٕس انًؾبضشح إرا رأخش نًذح سثغ عبػخ نضالس يشاد فٙ انفقم انذساعٙ، ٔإرا رأخش  ٚغًؼ:  انحضىر انًرأخز  .2

 صٚبدح ػٍ صالس يشاد ٚؾزس ؽفٕٚب يٍ أعزبر انًقشس، ٔػُذ ػذو االنزضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًؾبضشح.

 :االيرحاَاخضىاتظ االخرثاراخ و  .3

 فٙ ؽبل رأخش انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُقفٙ نُقف عبػخ ٚؾق ألعزبر انًقشس انغًبػ نّ ثبنذخٕل. -

 فٙ ؽبل رغٛت انطبنت ػٍ ؽضٕس االيزؾبٌ انُقفٙ ٚؾق ألعزبر انًقشس أٌ ٚزخز يب ٚشاِ يُبعجبً نؼالط انؾبنخ. -

 قخ يٍ ثذء االيزؾبٌ ( دق22ٛال ٚغًؼ نهطبنت دخٕل االيزؾبٌ انُٓبئٙ إرا رأخش يقذاس ) -

 إرا رغٛت انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُٓبئٙ رطجق انهٕائؼ انخبفخ ثُظبو االيزؾبٌ فٙ انكهٛخ

 :انًشارَغو انركهُفاخ / انًهاو  .4

 ٚؾذد أعزبر انًقشس َٕع انزؼُٛٛبد فٙ ثذاٚخ انفقم ٔٚؾذد يٕاػٛذ رغهًٛٓب. -

 غهًٛٓب.ٚجٍٛ أعزبر انًقشس انضٕاثظ ٔانقٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔر -

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

 انغش:  .5

 فٙ ؽبل صجٕد قٛبو انطبنت ثبنغؼ فٙ االيزؾبٌ انُقفٙ أٔ انُٓبئٙ رطجق ػهّٛ الئؾخ ؽؤٌٔ انطالة. -

 ًؾبسٚغ ٚؾشو يٍ انذسعخ انًخققخ نهزكهٛف.فٙ ؽبل صجٕد قٛبو انطبنت ثبنغؼ  أٔ انُقم فٙ انزكهٛفبد ٔان-

 فٙ ؽبنخ ٔعٕد ؽخـ ُٚزؾم ؽخقٛخ طبنت ألداء االيزؾبٌ َٛبثخ ػُّ رطجق انالئؾخ انخبفخ ثزنكاالَرحال:  .6

 .أ٘ عٛبعبد أخشٖ يضم اعزخذاو انًٕثبٚم أٔ يٕاػٛذ رغهٛى انزكهٛفبد ..... انخ :طُاطاخ أخزي  .7

 

 :انهغُخ اإلؽشافٛخ

 انزٕقٛغ انٕظٛفٛخ انقفخ االعى و

  َبئت انؼًٛذ نهذساعبد انؼهٛب  د/ ػثاص يطهز 2

  يشكض انزطٕٚش األكبدًٚٙ ٔضًبٌ انغٕدح ػًٛذَبئت  أ.و.د/ أحًذ يجاهذ 3

  َبئت سئٛظ انغبيؼخ نهؾئٌٕ األكبدًٚٛخ أ.د/ إتزاهُى انًطاع 4
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 خطح يقزر ػهى انًؼاٍَ
 

I. يؼهىياخ ػٍ يذرص انًقزر: 

 االطى د/ أؽًذ قبعى انضيش  / أطثىػُا(3)  اخ انًكرثُحانظاػ

 انًكاٌ ورقى انهاذف 77517949 انظثد األحذ االثٍُُ انثالثاء األرتؼاء انخًُض

   1 2  alzumur62@hotmail.com ٍَانثزَذ اإلنكرزو 

 

II. :يؼهىياخ ػايح ػٍ انًقزر 
 ػهى انًؼاٍَ زر:اطى انًق  .1

 DR44 ريش انًقزر ورقًه:  .2

 ( طاػاخ 3انظاػاخ انًؼرًذج نهًقزر: )  .3

 انظاػاخ
 انًجًىع

 ذذرَة ػًهٍ طًُار َظزٌ

3     

 انفصم انثاٍَ –انًظرىي انثاٍَ  انًظرىي وانفصم انذراطٍ:  .4

 ال َىجذ :(انًرطهثاخ انظاتقح نذراطح انًقزر)إٌ وجذخ  .5

 ال َىجذ (:ثح نذراطح انًقزر)إٌ وجذخانًرطهثاخ انًصاح  .6

 انهغح انؼزتُح  -انثكانىرَىص انثزَايج/ انثزايج انرٍ َرى فُها ذذرَض انًقزر:  .5

 انهغح انؼزتُح   نغح ذذرَض انًقزر:  .9

 كهُح انهغاخ  –جايؼح صُؼاء  يكاٌ ذذرَض انًقزر:   .9

 

III. :ٍوصف  انًقزر انذراط 
ؼبَٙ انز٘ ٚؼُٙ ثذساعخ أعبنٛت انزشاكٛت فٙ انؼشثٛخ ٔإَٔاع انغًم ٔاألغشاك انجالغٛخ ٚغؼٗ ْزا انًقشس إنٗ انزؼشٚف ثؼهى انً

 انزٙ رُزظ ػُٓب. عٛزًكٍ انطبنت يٍ يؼشفخ أثٕاة ْزا انؼهى ٔأعبنٛجّ انًخزهفخ يٍ خالل رذسٚجّ  ػهٗ اكزغبة يٓبساد رشكٛت انغًم

ٔرنك ػٍ طشٚق انزؼشك ألَٕاع يخزهفخ يٍ انُقٕؿ فٙ يؾبضشاد ٔفٛبغخ انُقٕؿ انًخزهفخ ٔرؾهٛهٓب رؾهٛالً دقٛقبً  ػهًّٛبً، 

 رفبػهٛخ نزؾهٛم انُقٕؿ ٔيُبقؾزٓب .

 

IV. :يخزجاخ انرؼهى انًقصىدج نهًقزر 
 ٚظٓش يؼشفخ ػبنٛخ اعزؼًبالد انزشاكٛت انجالغٛخ يٍ خالل يٕضٕػبد ػهى انًؼبَٙ. -1

 ًّٚٛض ثٍٛ إَٔاع انغًم اإلَؾبئٛخ ٔانخجشٚخ. -2

 ُقٕؿ انًخزهفخ ػهٗ ٔفق انزشاكٛت انغًبنٛخ.ّٚؾهم ان -3

 ٚغزؼًم انًٓبساد انجالغٛخ فٙ رقٛٛى انُقٕؿ األدثٛخ انًخزهفخ. -4

 ٚغزؼًم انًقبدس األدثٛخ فٙ انزًٛٛض ثٍٛ يقطهؾبد ػهى انًؼبَٙ. -5

 ُٚقذ انُقٕؿ  انجالغٛخ انًخزهفخ نقٕاػذ ػهى انًؼبَٙ. -6

 ؼ ثًب ٚؾقق رٕافهّ انفّؼبل يغ اٜخشٍٚ.ٚؼشك أفكبسِ ثأعهٕة نغٕ٘ ٔثالغٙ ٔاض -5

 ٚغزؼًم انزكُٕنٕعٛب فٙ يغبل رؼهّى انجالغخ )ػهى انًؼبَٙ( ٔرؼهًٛٓب ٔانجؾش ػٍ يقطهؾبرّ. -9

 

  

mailto:alzumur62@hotmail.com
mailto:alzumur62@hotmail.com
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V. :يحرىي انًقزر 

 :انجاَة انُظزٌ
 انظاػاخ انفؼهُح األطثىع انًىاضُغ انرفصُهُح وحذاخ انًقزر انزقى

 3 1 غشاضٓب. ا –إَٔاػٓب  انغًهخ انخجشٚخ .  -1

 3 2 االيش  انغًم االَؾبئٛخ .  -2

 3 3 انُٓٙ انغًم االَؾبئٛخ .  -3

 3 4 االعزفٓبو انغًم االَؾبئٛخ .  -4

 3 5 يٕقغ انًغُذ انًغُذ ٔانًغُذ انّٛ.  -5

 3 6 يٕقغ انًغُذ إنّٛ   انًغُذ ٔانًغُذ انّٛ.  -6

 3 7 رؼشٚفّ ٔطشقّ  أعهٕة انققش .  -7

 3 8 اخزجبس س انُقفٙاالخزجب -8

 3 9 انزؼشٚف ٔيٕاضغ انٕفم  انفقم ٔانٕفم.  -9

 3 11 انزؼشٚف ٔيٕاضغ انفقم. انفقم ٔانٕفم.  -11

 3 11 رؼشٚفّ ٔأقغبيّ.  االٚغبص.  -11

 3 12 ؽٕاْذ اإلٚغبص االٚغبص.  -12

 3 13 رؼشٚفّ ٔإَٔاػّ  اإلطُبة.  -13

 3 14 ؽٕاْذ اإلطُبة اإلطُبة.  -14

 3 15 يٕاضغ انزؼشٚف ٔانزُكٛش نزُكٛش. اانزؼشٚف ٔ -15

 3 16 االخرثار االخرثار انُهائٍ -16

 48 16 ػذد األطاتُغ وانظاػاخ

 

 انجاَة انؼًهٍ:       )إٌ ُوجذ(
 كراتح ذجارب )يىاضُغ / يهاو( انُشاط انؼًهٍ

 انظاػاخ انفؼهُح ػذد األطاتُغ انًهاو / انرجارب انؼًهُح انزقى

1.  .......................................... ……….. ……… 

   إجًانٍ األطاتُغ وانظاػاخ

 

VI. اطرزاذُجُاخ انرذرَض 
 يؾبضشاد نزٕضٛؼ ٔيُبقؾخ انًٓبساد-1

 َقبؽبد ففٛخ-2

 رًبسٍٚ ٔرذسٚجبد رغبػذ انطبنت ػهٗ رًُٛخ انًٓبساد-3

 ؽهقبد َقبػ ٚغشٚٓب انطالة -4

VII. :األَشطح وانركهُفاخ 
 )إٌ ٔعذد(انذرجح  األطثىع يخزجاخ انرؼهى انُشاط/ انركهُف انزقى

 b2,c1 c3 d1 7 11 1ٔاعجبد  1

 c1, b2,c2, c3 12 11 2ٔاعجبد  2

3     
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VIII. :ذقُُى انرؼهى 

 يىضىػاخ انرقىَى انزقى
يىػذ انرقىَى/ انُىو 

 وانرارَخ
 انذرجح األطثىع

 انىسٌ انُظثٍ

)َغجخ انذسعخ إنٗ 
دسعخ  انزقٕٚى 

 ٙ(انُٓبئ

 % 11 11 5 7 1ٔاعجبد   .1

 % 11 11 12 12 2ٔاعجبد   .2

 %21 21 9 8 اخزجبس َقفٙ  .3

 %61 61 16 16 اخزجبس َٓبئٙ  .4

 %111 111 انًجًىع

 

IX. :يصادر انرؼهى 

 :انًشاعغ انشئٛغخ 

بكش، يكزجخ و( رؼهٛق:  يؾًٕد يؾًذ ؽ2222انغشعبَٙ، أثٕ ثكش ػجذ انقبْش ثٍ ػجذ انشؽًٍ ثٍ يؾًذ، كزبة دالئم اإلػغبص،)-

 يقش، د.ط.  -انخبَغٙ، انقبْشح

 و (، انجالغخ فٙ صٕثٓب انغذٚذ، داس انؼهى نهًالٍٚٛ ثٛشٔد، د.ط.1992ػضًبٌ، ثكش٘ ؽٛخ،) -

  :انًشاعغ انًغبػذح 

 اإليبساد انؼشثٛخ انًزؾذح.  -و (، انًفقم فٙ ػهٕو انجالغخ، داس انقهى ، دث2225ٙانؼبكٕة، ػٛغٗ ػهٙ)-

 نجُبٌ، د.ط . -،)د.د(، انجالغخ انًؼبَٙ، انجٛبٌ ، انجذٚغ ، داس انًُبْظ ، ثٛشٔدانكبف، ػًش ػهٕ٘-

     :يٕاد إنكزشَٔٛخ ٔإَزشَذ 

 يٕقغ أسؽٛف نزؾًٛم انكزت يُٓب كزت فٙ انجالغخ:

https://archive.org/search.php?query=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%

BA%D8%A9 

 

X. :انضىاتظ وانظُاطاخ انًرثؼح فٍ انًقزر 
 طُاطح حضىر انفؼانُاخ انرؼهًُُح:  .1

 % يٍ انًؾبضشاد ٔٚؾشو فٙ ؽبل ػذو انٕفبء ثزنك.55ٚهزضو انطبنت ثؾضٕس  -

هقغى ٔٚؾشو انطبنت يٍ دخٕل االيزؾبٌ فٙ ؽبل رغبٔص ٚقذو أعزبر انًقشس رقشٚشا ثؾضٕس ٔغٛبة انطالة ن -

 % ٔٚزى اقشاس انؾشيبٌ يٍ يغهظ انقغى.25انغٛبة 

نهطبنت ؽضٕس انًؾبضشح إرا رأخش نًذح سثغ عبػخ نضالس يشاد فٙ انفقم انذساعٙ، ٔإرا  ٚغًؼ:  انحضىر انًرأخز  .2

 االنزضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًؾبضشح.رأخش صٚبدح ػٍ صالس يشاد ٚؾزس ؽفٕٚب يٍ أعزبر انًقشس، ٔػُذ ػذو 

 :ضىاتظ االخرثاراخ وااليرحاَاخ  .3

 فٙ ؽبل رأخش انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُقفٙ نُقف عبػخ ٚؾق ألعزبر انًقشس انغًبػ نّ ثبنذخٕل. -

 فٙ ؽبل رغٛت انطبنت ػٍ ؽضٕس االيزؾبٌ انُقفٙ ٚؾق ألعزبر انًقشس أٌ ٚزخز يب ٚشاِ يُبعجبً نؼالط انؾبنخ. -

 ( دقٛقخ يٍ ثذء االيزؾبٌ 22نهطبنت دخٕل االيزؾبٌ انُٓبئٙ إرا رأخش يقذاس )ال ٚغًؼ  -

 إرا رغٛت انطبنت ػٍ االيزؾبٌ انُٓبئٙ رطجق انهٕائؼ انخبفخ ثُظبو االيزؾبٌ فٙ انكهٛخ

 :انًشارَغو انركهُفاخ / انًهاو  .4

 ٚؾذد أعزبر انًقشس َٕع انزؼُٛٛبد فٙ ثذاٚخ انفقم ٔٚؾذد يٕاػٛذ رغهًٛٓب. -

https://archive.org/search.php?query=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://archive.org/search.php?query=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
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 ٍٛ أعزبر انًقشس انضٕاثظ ٔانقٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب.ٚج -

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

 انغش:  .5

 فٙ ؽبل صجٕد قٛبو انطبنت ثبنغؼ فٙ االيزؾبٌ انُقفٙ أٔ انُٓبئٙ رطجق ػهّٛ الئؾخ ؽؤٌٔ انطالة. -

 بل صجٕد قٛبو انطبنت ثبنغؼ  أٔ انُقم فٙ انزكهٛفبد ٔانًؾبسٚغ ٚؾشو يٍ انذسعخ انًخققخ نهزكهٛف.فٙ ؽ-

 فٙ ؽبنخ ٔعٕد ؽخـ ُٚزؾم ؽخقٛخ طبنت ألداء االيزؾبٌ َٛبثخ ػُّ رطجق انالئؾخ انخبفخ ثزنكاالَرحال:  .6

 .كهٛفبد ..... انخأ٘ عٛبعبد أخشٖ يضم اعزخذاو انًٕثبٚم أٔ يٕاػٛذ رغهٛى انز :طُاطاخ أخزي  .5

 

 


