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II. :وصف الوقزر 
اٌٍغب١ٔبد ٚفشٚػٙب إٌظش٠خ ٚاٌزطج١م١خ ٚاٌٍغب١ٔبد ٠زٕبٚي اٌّمشس خظبئض اٌٍغب١ٔبد ٚأعغٙب ٚاخزالفٙب ػٓ اٌفىش اٌٍغٛٞ اٌزم١ٍذٞ ٚٔشأح 

اٌّّٛعؼخ، ٠ٚمف ػٍٝ خظبئض اٌٍغخ اإلٔغب١ٔخ ٚاخزالفٙب ػٓ أٔظّخ اٌزٛاطً ػٕذ اٌؾ١ٛاْ ٠ٚزٕبٚي ػاللخ اٌٍغخ ثبٌفىش، ٠ٚؼّشف ثأٔٛاع 

ع فٟ اٌٍغبد اإلٔغب١ٔخ ّٛ الرغب٘بد اٌٍغب١ٔخ" ٠مّذَ ٌٍطالة سؤ٠خ ٚاعؼخ ، ٚ٘زا اٌّمشس ثبإلضبفخ ئٌٝ ِمشس "اٌّغز٠ٛبد اٌٍغب١ٔخ" ٚ"آِ اٌزٕ

 ٌزؾ١ًٍ اٌٍغبد ػِّٛب ٚاٌؼشث١خ خظٛطب، ٠ُٚؼزّذ فٟ رمذ٠ُ اٌّمشس ػٍٝ اٌّؾبضشح اٌزفبػ١ٍخ ٚاٌزؼٍُّ اٌزؼبٟٚٔ ٚإٌّبلشخ.
 

III. :هخزجاخ الرؼلن 

((A الوؼزفح والفهن 
 ( PILOs)( هغ هخزجاخ ذؼلن الثزًاهجCILOsهىاءهح هخزجاخ ذؼلن الوقزر )

 (: الوؼزفح والفهنCILOsهخزجاخ ذؼلن الوقزر ) : الوؼزفح والفهن(PILOs)هخزجاخ ذؼلن الثزًاهج

الطالة لورطلثاخ الثزًاهج األكادَوٍ طُكىى  تؼذ اطرُفاء

 قادراػلً أى:

الطالة لورطلثاخ الوقزر الذراطٍ طُكىى قادرا  تؼذ اطرُفاء

 ػلً أى:

A2  ٚاألدة ٚاٌجؾش اٌٍغٛٞ ٠ظٙش ِؼشفخ ثّشاؽً اٌجالغخ

 ٚارغب٘برٙب ِٚظبدس٘ب.

a1  ٞٛ٠ُؼشف اٌٍغب١ٔبد ٚٔشأرٙب ٚاخزالفٙب ػٓ اٌجؾش اٌٍغ

 اٌزم١ٍذٞ ٚفشٚع اٌٍغب١ٔبد اٌّخزٍفخ.
 

 رتظ هخزجاخ الرؼلن تاطرزاذُجُاخ الرذرَض والرقُُن

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

 اطرزاذُجُح الرقُُن اطرزاذُجُح الرذرَض هخزجاخ الوقزر / الوؼزفح والفهن

هي الورىقغ أى َكىى الطالة تؼذ االًرهاء هي 

 دراطح هذا الوقزر قادرا ػلً أى:

a1  ٠ُؼشف اٌٍغب١ٔبد ٚٔشأرٙب ٚاخزالفٙب ػٓ اٌجؾش

 اٌٍغٛٞ اٌزم١ٍذٞ ٚفشٚع اٌٍغب١ٔبد اٌّخزٍفخ.

 اٌّؾبضشح اٌزفبػ١ٍخ 

 ٟٔٚاٌزؼٍُّ اٌزؼب 

 اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ 

 ُخشائظ اٌّفب١٘ 

 

 ًاخزجبساد اٌزؾظ١ 

 اٌّشبسوخ فٟ اٌّؾبضشح 

 ٟٙاٌزم١١ُ اٌشف 

 االخزجبساد اٌمظ١شح 

 اٌزى١ٍفبد 

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

 (: الوهاراخ الذهٌُحCILOsهخزجاخ ذؼلن الوقزر ) : الوهاراخ الذهٌُح(PILOs)هخزجاخ ذؼلن الثزًاهج

الطالة لورطلثاخ الثزًاهج األكادَوٍ طُكىى  تؼذ اطرُفاء

 قادراػلً أى:

الطالة لورطلثاخ الوقزر الذراطٍ طُكىى قادرا  تؼذ اطرُفاء

 ػلً أى:

B3  ْث١ٕٙب.١ّ٠ض اٌّذاسط األدث١خ ٚاٌٍغب١ٔخ ٚٔظش٠برٙب ٠ٚمبس b1  ُ١ّ٠ض اٌٍغب١ٔبد اٌؾذ٠ضخ ٚاخزالفٙب ػٓ اٌفىش اٌمذ٠

 ٚفشٚػٙب اٌّخزٍفخ ٚاٌؼاللخ ث١ٓ اٌٍغخ ٚاٌفىش.

 

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

الورىقغ أى َكىى الطالة تؼذ االًرهاء هي هي 

 دراطح هذا الوقزر قادرا ػلً أى:

b1 ١ّ٠ض ٌٍغب١ٔبد اٌؾذ٠ضخ ٚاخزالفٙب ػٓ اٌفىش

اٌمذ٠ُ ٚفشٚػٙب اٌّخزٍفخ ٚاٌؼاللخ ث١ٓ اٌٍغخ 

 ٚاٌفىش.

 اٌّؾبضشح اٌزفبػ١ٍخ 

 ٟٔٚاٌزؼٍُّ اٌزؼب 

 اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ 

 ُخشائظ اٌّفب١٘ 

 

 ًاخزجبساد اٌزؾظ١ 

 اٌّشبسوخ فٟ اٌّؾبضشح 

 ٟٙاٌزم١١ُ اٌشف 

 االخزجبساد اٌمظ١شح 

 اٌزى١ٍفبد 

 اٌٛاعجبد 

 

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

 الوهاراخ الوهٌُح والؼولُح (:CILOsهخزجاخ ذؼلن الوقزر ) : الوهاراخ الوهٌُح والؼولُح(PILOs)هخزجاخ ذؼلن الثزًاهج

الطالة لورطلثاخ الثزًاهج األكادَوٍ طُكىى  تؼذ اطرُفاء

 قادراػلً أى:

الطالة لورطلثاخ الوقزر الذراطٍ طُكىى قادرا  تؼذ اطرُفاء

 ػلً أى:

C3 .٠ٕمذ إٌظٛص اٌّخزٍفخ ٚفمب ٌٍّٕب٘ظ إٌمذ٠خ اٌؾذ٠ضخ c1  ػِّٛب ٚاٌؼشث١خ ٠ٕمذ اٌزظٛساد اٌزم١ٍذ٠خ فٟ رؾ١ًٍ اٌٍغبد

 خظٛطب ِؼزّذا فٟ رٌه ػٍٝ ِٕب٘ظ اٌٍغب١ٔبد اٌؾذ٠ضخ.
 

 رتظ هخزجاخ ذؼلن الوقزر )الوهاراخ الوهٌُح والؼولُح( تاطرزاذُجُح الرذرَض والرقُُن:
 اطرزاذُجُح الرقُُن اطرزاذُجُح الرذرَض هخزجاخ الوقزر/ الوهاراخ الوهٌُح والؼولُح

تؼذ االًرهاء هي دراطح هذا هي الورىقغ أى َكىى الطالة 

 الوقزر قادرا ػلً أى:

c1  ٠ٕمذ اٌزظٛساد اٌزم١ٍذ٠خ فٟ رؾ١ًٍ اٌٍغبد ػِّٛب ٚاٌؼشث١خ

 خظٛطب ِؼزّذا فٟ رٌه ػٍٝ ِٕب٘ظ اٌٍغب١ٔبد اٌؾذ٠ضخ.

 اٌّؾبضشح اٌزفبػ١ٍخ 

 ٟٔٚاٌزؼٍُّ اٌزؼب 

 اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ 

 ُخشائظ اٌّفب١٘ 

 

 ًاخزجبساد اٌزؾظ١ 

  ٟاٌّؾبضشحاٌّشبسوخ ف 

 ٟٙاٌزم١١ُ اٌشف 

 االخزجبساد اٌمظ١شح 

 اٌزى١ٍفبد 

 اٌٛاعجبد 

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

 (: الوهاراخ الؼاهحCILOsهخزجاخ ذؼلن الوقزر ) : الوهاراخ الؼاهح(PILOs)هخزجاخ ذؼلن الثزًاهج

الطالة لورطلثاخ الثزًاهج األكادَوٍ طُكىى  تؼذ اطرُفاء

 قادراػلً أى:

الطالة لورطلثاخ الوقزر الذراطٍ طُكىى قادرا  تؼذ اطرُفاء

 ػلً أى:

D2  ٠غزؼًّ اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ ِغبي رؼٍُّ اٌٍغخ ٚرؼ١ٍّٙب

 ٚأغشاع اٌجؾش اٌؼٍّٟ.

d1  ٠غزؼًّ اٌؾبعٛة ٌىزبثخ أثؾبس رزؼٍّك ثّٛاض١غ اٌّمشس

 اإلٔزشٔذ.ِف١ذا ِٓ 
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D4 .ِٟ٠غُٙ فٟ رؼ١ّك االٔزّبء اٌٛطٕٟ ٚاٌؼشثٟ ٚاإلعال d2  ٠غُٙ فٟ رؼ١ّك االٔزّبء ٌٍؼشث١خ ِٓ خالي ِؼشفزٗ ثغٙٛد

 اٌؼشة فٟ اٌجؾش اٌٍغبٟٔ ٚخظبئض اٌٍغخ اٌؼشث١خ.
 

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

 اطرزاذُجُح الرقُُن اطرزاذُجُح الرذرَض هخزجاخ الوقزر

هي الورىقغ أى َكىى الطالة تؼذ االًرهاء هي دراطح 

 هذا الوقزر قادرا ػلً أى:

d1 ٠غزؼًّ اٌؾبعٛة ٌىزبثخ أثؾبس رزؼٍّك ثّٛاض١غ

 اٌّمشس ِف١ذا ِٓ اإلٔزشٔذ.

d2  ٗ٠غُٙ فٟ رؼ١ّك االٔزّبء ٌٍؼشث١خ ِٓ خالي ِؼشفز

ثغٙٛد اٌؼشة فٟ اٌجؾش اٌٍغبٟٔ ٚخظبئض اٌٍغخ 

 اٌؼشث١خ.

 اٌّؾبضشح اٌزفبػ١ٍخ 

 ٟٔٚاٌزؼٍُّ اٌزؼب 

 اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ 

 ُخشائظ اٌّفب١٘ 

 

 ًاخزجبساد اٌزؾظ١ 

 اٌّشبسوخ فٟ اٌّؾبضشح 

 ٟٙاٌزم١١ُ اٌشف 

 االخزجبساد اٌمظ١شح 

 اٌزى١ٍفبد 

 داٌٛاعجب 

 

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

 للوقزر هغ ذحذَذ الظاػاخ الوؼروذج لها.

 كراتح وحذاخ /هىاضُغ هحرىي الوقزر

 أوال:الجاًة الٌظزٌ

 الزقن
 وحذاخ

 الوقزر
 الوىاضُغ الرفصُلُح

ػذد 

 األطاتُغ

الظاػاخ 

 الفؼلُح

هخزجاخ ذؼلن 

 الوقزر

 اٌٍغب١ٔبد 1

 أٚال: ظشٚف ٔشأح اٌٍغب١ٔبد

 صب١ٔب: اخزالف اٌٍغب١ٔبد ػٓ اٌجؾش اٌٍغٛٞ اٌزم١ٍذٞ فٟ:

 ػ١ٍّخ اٌٍغب١ٔبد -1

 اعزمال١ٌخ اٌٍغب١ٔبد -9

 ئدسان اٌطج١ؼخ االعزّبػ١خ ٌٍغخ -3

1 3 

a1 

b1 

c1 

 اٌٍغب١ٔبد 2

 اٌزفش٠ك ث١ٓ إٌّطٛق ٚاٌّىزٛة -4

 اٌٍغخ ثبخزالف ِغز٠ٛبرٙبدساعخ  -5

 ٚطف١خ ال ِؼ١بس٠خ -6

 اٌغؼٟ ئٌٝ ثٕبء ٔظش٠خ ٌٙب طفخ اٌؼَّٛ -7

1 3 

a1 

b1 

c1 

3 

 اٌجؾش اٌٍغٛٞ

فٟ اٌؾضبساد 

 اٌمذ٠ّخ

 ػٕذ إٌٙٛد -

 ػٕذ اإلغش٠ك -

 ػٕذ اٌشِٚب١١ٔٓ -

 ػٕذ اٌؼشة -

1 3 

a1 

b1 

c1 

d2 

 ٔشأح اٌٍغب١ٔبد 4
 اٌزبس٠خ١خ. ٔشأح اٌٍغب١ٔبد اٌّمبسٔخ ٚاٌٍغب١ٔبد -

 اٌٍغب١ٔبد اٌٛطف١خ. -
1 3 

a1 

b1 

 اٌٍغب١ٔبد إٌظش٠خ 5

 اٌٍغب١ٔبد اٌؼبِخ -1

 اٌظٛر١بد -9

 اٌظ١برخ -3

1 3 
a1 

b1 

 اٌٍغب١ٔبد إٌظش٠خ 6

 اٌظشف -4

 اٌزشو١ت -5

 اٌذالٌخ -6

 اٌزذا١ٌٚخ -7

1 3 
a1 

b1 
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7 
اٌٍغب١ٔبد 

 اٌزطج١م١خ

 اٌّؼغ١ّخ -1

 اٌزخط١ظ اٌٍغٛٞ -9

 اٌّظطٍؾ١خ -3

1 3 
a1 

b1 

 اٌٍغب١ٔبربٌزطج١م١خ 8

 اٌٍغب١ٔبد اٌؾبعٛث١خ -4

 اٌٍغب١ٔبد اٌؼ١بد٠خ -5

 اٌٍغب١ٔبد اٌغٕبئ١خ -6

 رؼ١ٍُ اٌٍغبد -7

1 3 
a1 

b1 

9 
اٌٍغب١ٔبد 

 اٌّّٛعؼخ

 اٌٍغب١ٔبد االعزّبػ١خ -1

 اٌٍغب١ٔبد اٌؼظج١خ -9

 اٌٍغب١ٔبد إٌفغ١خ -3

 األعٍٛث١خ -4

1 3 
a1 

b1 

10 
خظبئض اٌٍغخ 

 اإلٔغب١ٔخ

 اعزؼّبي اإلشبساد اٌظٛر١خ -1

 االػزجبط١خ -9

 اٌؾبعخ ئٌٝ اٌزؼٍُّ -3

 صٕبئ١خ اٌزأ١ٌف -4

1 3 
a1 

b1 

11 
خظبئض اٌٍغخ 

 اإلٔغب١ٔخ

 اإلصاؽخ -5

 اإلثذاػ١خ -6

 اٌمٌٛجخ -7

 االػزّبد ػٍٝ ث١ٕخ -8

1 3 
a1 

b1 

 اٌٍغخ ٚاٌفىش 12

 آساء اٌٍغب١١ٔٓ فٟ ػاللخ اٌٍغخ ثبٌفىش -1

أدٌخ ٚعٛد اٌٍغخ اٌؼم١ٍخ ٚئضؼبف عٍطخ اٌٍغخ   -9

 اٌطج١ؼ١خ

 ِٕبلشخ آساء ؽٛي اٌؼشث١خ ٚػاللزٙب ثبٌفىش  -3

1 3 

a1 

b1 

d2 

13 

 اٌزٕٛع اٌٍغٛٞ

فٟ اٌٍغبد 

 اإلٔغب١ٔخ

 3 1 ِظب٘ش ِخزٍفخ ِٓ اٌٍغبد اإلٔغب١ٔخ -
a1 

b1 

 3 1  ِشاعؼخ ػبِخ 14

a1 

b1 

c1 

  42 14 إجوالٍ األطاتُغ والظاػاخ

 

 ثاًُا:الجاًة الؼولٍ:)إى ُوجذ(
 رىزت رغبسة )ِٛاض١غ( اٌؼٍّٟ

 هخزجاخ الرؼلن الظاػاخ الفؼلُح ػذد األطاتُغ الرجارب الؼولُح الزقن

1.      

2.      
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V. :اطرزاذُجُاخ الرذرَض 
 اٌّؾبضشح اٌزفبػ١ٍخ

 اٌزؼٍُّ اٌزؼبٟٚٔ

 اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ

 خشائظ اٌّفب١ُ٘
 

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

1 
وزبثخ ِمبي ثبٌؾبعٛة ػٓ فشع ِٓ اٌٍغب١ٔبد إٌظش٠خ ِف١ذا ِٓ 

 شجىخ اإلٔزشٔذ

a1 

b1 

d1 

4 5 

2 
وزبثخ ِمبي ثبٌؾبعٛة ػٓ فشع ِٓ اٌٍغب١ٔبد اٌزطج١م١خ ِف١ذا ِٓ 

 شجىخ اإلٔزشٔذ

a1 

b1 

d1 

11 5 

 

VII. :ذقُُن الرؼلن 

 الذرجح األطثىع أًشطح الرقُُن الزقن
ًظثح الذرجح إلً 

 درجحالرقُُن الٌهائٍ

رهش الوخزجاخ 

 الرٍ َحققها

  %11 11 ع١ّؼٙب الحضىر 1

 %11 11 11، 4 الىاجثاخ والركلُفاخ 2

a1 

b1 

d1 

 %91 91 8 اخرثار هٌرصف الفصل 3

a1 

b1 

c1 

 %61 61 16 االخرثار الٌهائٍ 4

a1 

b1 

c1 

 

VIII. :هصادر الرؼلن 
 )اعُ اٌّإٌف، عٕخ إٌشش، اعُ اٌىزبة، داس إٌشش، ثٍذ إٌشش(.

 : )ال ذشَذ ػي هزجؼُي( الوزاجغ الزئُظح

 (، ِذخً ٌفُٙ اٌٍغب١ٔبد، رشعّخ: ا١ٌّٙشٞ، ِشوض دساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ، ث١شٚد.9117سٚث١ش ِبسربْ، ) .1

 ٌٍزشعّخ، اٌمب٘شح.(، اٌٍغب١ٔبد، رشعّخ: عجً، اٌّشوض اٌمِٟٛ 9116ع١ٓ آرشغٓ، ) .9

 :الوزاجغ الوظاػذج

 (، فٟ اٌٍغب١ٔبد اٌؼبِخ، داس اٌىزبة اٌغذ٠ذ اٌّزؾذح، ١ٌج١ب.9111ِؾّذ ِؾّذ ٠ٛٔظ ػٍٟ، ) .1

 دِشك.-ث١شٚد، داس اٌفىش -(، ِجبدئ اٌٍغب١ٔبد، داس اٌفىش اٌّؼبطش1999أؽّذ ِؾّذ لذٚس، ) .9

 اٌمب٘شح.فٕذس٠ظ، )د.د(، اٌٍغخ، ِىزجخ األٔغٍٛ اٌّظش٠خ،  .3

 ِؾّٛد اٌغؼشاْ، )د.د(، ػٍُ اٌٍغخ، داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ، ث١شٚد. .4
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 هىاد إلكرزوًُح وإًرزًد:)إى وجذخ(

 /http://mohamedrabeea.netِٛلغ اٌذوزٛس ِؾّذ سث١غ اٌغبِذٞ  -1

 mostafa.com/-https://www.alِىزجخ اٌّظطفٝ اإلٌىزش١ٔٚخ  -9

 

IX. .الضىاتظ والظُاطاخ الورثؼح فٍ الوقزر 

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

 ع١بعخ ؽضٛس اٌفؼب١ٌبد اٌزؼ١ّ١ٍخ:  .1

 اٌّؾبضشاد ٠ٚؾشَ فٟ ؽبي ػذَ اٌٛفبء ثزٌه.% ِٓ ٠75ٍزضَ اٌطبٌت ثؾضٛس  -

% ٠95مذَ أعزبر اٌّمشس رمش٠شا ثؾضٛس ٚغ١بة اٌطالة ٌٍمغُ ٠ٚؾشَ اٌطبٌت ِٓ دخٛي االِزؾبْ فٟ ؽبي رغبٚص اٌغ١بة  -

 ٠ٚزُ الشاس اٌؾشِبْ ِٓ ِغٍظ اٌمغُ.

 اٌؾضٛس اٌّزأخش:  .2

ٌٍطبٌت ؽضٛس اٌّؾبضشح ئرا رأخش ٌّذح سثغ عبػخ ٌضالس ِشاد فٟ اٌفظً اٌذساعٟ، ٚئرا رأخش ص٠بدح ػٓ صالس  ٠غّؼ -

 ِشاد ٠ؾزس شف٠ٛب ِٓ أعزبر اٌّمشس، ٚػٕذ ػذَ االٌزضاَ ٠ّٕغ ِٓ دخٛي اٌّؾبضشح.

 ضٛاثظ االِزؾبْ:  .3

 اٌغّبػ ٌٗ ثبٌذخٛي.فٟ ؽبي رأخش اٌطبٌت ػٓ االِزؾبْ إٌظفٟ ٌٕظف عبػخ ٠ؾك ألعزبر اٌّمشس  -

 فٟ ؽبي رغ١ت اٌطبٌت ػٓ ؽضٛس االِزؾبْ إٌظفٟ ٠ؾك ألعزبر اٌّمشس أْ ٠زخز ِب ٠شاٖ ِٕبعجبً ٌؼالط اٌؾبٌخ. -

 ( دل١مخ ِٓ ثذء االِزؾبْ.91ال ٠غّؼ ٌٍطبٌت دخٛي االِزؾبْ إٌٙبئٟ ئرا رأخش ِمذاس ) -

 ظبَ االِزؾبْ فٟ اٌى١ٍخ.ئرا رغ١ت اٌطبٌت ػٓ االِزؾبْ إٌٙبئٟ رطجك اٌٍٛائؼ اٌخبطخ ثٕ -

 اٌزؼ١١ٕبد ٚاٌّشبس٠غ:  .4

 ٠ؾذد أعزبر اٌّمشس ٔٛع اٌزؼ١١ٕبد فٟ ثذا٠خ اٌفظً ٠ٚؾذد ِٛاػ١ذ رغ١ٍّٙب. -

 ٠ج١ٓ أعزبر اٌّمشس اٌضٛاثظ ٚاٌمٛاػذ ٌزٕف١ز اٌزى١ٍفبد ٚرغ١ٍّٙب. -

 رأخش فٟ رغ١ٍّٗ.فٟ رغ١ٍُ اٌزى١ٍفبد ػٓ اٌّٛػذ اٌّؾذد ٠ؾشَ ِٓ دسعخ اٌزى١ٍف اٌزٞ  اٌطبٌتئرا رأخش  -

 اٌغش:  .5

 فٟ ؽبي صجٛد ل١بَ اٌطبٌت ثبٌغش فٟ االِزؾبْ إٌظفٟ أٚ إٌٙبئٟ رطجك ػ١ٍٗ الئؾخ شإْٚ اٌطالة. -

 فٟ ؽبي صجٛد ل١بَ اٌطبٌت ثبٌغش أٚ إٌمً فٟ اٌزى١ٍفبد ٚاٌّشبس٠غ ٠ؾشَ ِٓ اٌذسعخ اٌّخظظخ ٌٍزى١ٍف. -

 االٔزؾبي:  .6

 ألداء االِزؾبْ ١ٔبثخ ػٕٗ رطجك اٌالئؾخ اٌخبطخ ثزٌهفٟ ؽبٌخ ٚعٛد شخض ٠ٕزؾً شخظ١خ طبٌت  -

 ع١بعبد أخشٜ:  .7

 .أٞ ع١بعبد أخشٜ ِضً اعزخذاَ اٌّٛثب٠ً أٚ ِٛاػ١ذ رغ١ٍُ اٌزى١ٍفبد ... ئٌخ -

 

 

 :اٌٍغٕخ اإلششاف١خ

 اٌزٛل١غ اٌظفخ اٌٛظ١ف١خ االعُ َ

  ٔبئت اٌؼ١ّذ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب  د/ ػثاص هطهز 9

  ِشوض اٌزط٠ٛش األوبد٠ّٟ ٚضّبْ اٌغٛدح ػ١ّذٔبئت  أ.م.د/ أحوذ هجاهذ 3

  ٔبئت سئ١ظ اٌغبِؼخ ٌٍشئْٛ األوبد١ّ٠خ أ.د/ إتزاهُن الوطاع 4

http://mohamedrabeea.net/
https://www.al-mostafa.com/
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 هثادئ اللظاًُاخ: خطح هقزر 

 
I. هؼلىهاخ ػي هذرص الوقزر: 

 االطن خبٌذ ػجذ اٌؾ١ٍُ اٌؼجغٟ / أطثىػُا(3)الظاػاخ الوكرثُح

 الظثد األحذ االثٌُي الثالثاء األرتؼاء الخوُض

 و١ٍخ اٌٍغبد-عبِؼخ طٕؼبء

 لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ

777456777 

 الوكاى ورقن الهاذف

      kha0123@hotmail.com ًٍالثزَذ اإللكرزو 

 

II. :هؼلىهاخ ػاهح ػي الوقزر 
 هثادئ لظاًُاخ اطن الوقزر:  .1

 DR32 رهش الوقزر ورقوه:  .9

 الظاػاخ الوؼروذج للوقزر:  .3

 الظاػاخ
 الوجوىع

 ذذرَة ػولٍ طوٌار ًظزٌ

3 - - - 3 

 اٌفظً األٚي -اٌضبٟٔ  الوظرىي والفصل الذراطٍ:  .4

 ِغز٠ٛبد ٌغب١ٔخ :(الورطلثاخ الظاتقح لذراطح الوقزر )إى وجذخ  .5

 ال ٠ٛعذ (:الورطلثاخ الوصاحثح لذراطح الوقزر )إى وجذخ  .6

 اٌجىبٌٛس٠ٛط الثزاهج الرٍ َرن فُها ذذرَض الوقزر:الثزًاهج/   .7

 اٌؼشث١خ لغح ذذرَض الوقزر:  .8

 اٌى١ٍخ هكاى ذذرَض الوقزر:  .9

 

III. :ٍوصف الوقزر الذراط 
٠زٕبٚي اٌّمشس خظبئض اٌٍغب١ٔبد ٚأعغٙب ٚاخزالفٙب ػٓ اٌفىش اٌٍغٛٞ اٌزم١ٍذٞ ٚٔشأح اٌٍغب١ٔبد ٚفشٚػٙب إٌظش٠خ ٚاٌزطج١م١خ 

اٌّّٛعؼخ، ٠ٚمف ػٍٝ خظبئض اٌٍغخ اإلٔغب١ٔخ ٚاخزالفٙب ػٓ أٔظّخ اٌزٛاطً ػٕذ اٌؾ١ٛاْ ٚػاللخ اٌٍغخ ٚثبٌفىش، ٚاٌٍغب١ٔبد 

ع فٟ اٌٍغبد اإلٔغب١ٔخ ّٛ ، ٚ٘زا اٌّمشس ثبإلضبفخ ئٌٝ ِمشس "اٌّغز٠ٛبد اٌٍغب١ٔخ" ٚ"االرغب٘بد اٌٍغب١ٔخ" ٠مّذَ ٠ٚؼّشف ثأٔٛاع ِٓ اٌزٕ

بد ػِّٛب ٚاٌؼشث١خ خظٛطب، ٠ُٚؼزّذ فٟ رمذ٠ُ اٌّمشس ػٍٝ اٌّؾبضشح اٌزفبػ١ٍخ ٚاٌزؼٍُّ اٌزؼبٟٚٔ ٌٍطالة سؤ٠خ ٚاعؼخ ٌزؾ١ًٍ اٌٍغ

 ٚإٌّبلشخ.

 

IV. :هخزجاخ الرؼلن الوقصىدج للوقزر 

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

 اٌزم١ٍذٞ ٚفشٚع اٌٍغب١ٔبد اٌّخزٍفخ. ٠ؼشف اٌٍغب١ٔبد ٚٔشأرٙب ٚاخزالفٙب ػٓ اٌجؾش اٌٍغٛٞ -1

 ١ّ٠ض ٌٍغب١ٔبد اٌؾذ٠ضخ ٚاخزالفٙب ػٓ اٌفىش اٌمذ٠ُ ٚفشٚػٙب اٌّخزٍفخ ٚاٌؼاللخ ث١ٓ اٌٍغخ ٚاٌفىش. -9

 ٠ٕمذ اٌزظٛساد اٌزم١ٍذ٠خ فٟ رؾ١ًٍ اٌٍغبد ػِّٛب ٚاٌؼشث١خ خظٛطب ِؼزّذا فٟ رٌه ػٍٝ ِٕب٘ظ اٌٍغب١ٔبد اٌؾذ٠ضخ. -3

 ؾبس رزؼٍّك ثّٛاض١غ اٌّمشس ِف١ذا ِٓ اإلٔزشٔذ.٠غزؼًّ اٌؾبعٛة ٌىزبثخ أث -4

 ٠غُٙ فٟ رؼ١ّك االٔزّبء ٌٍؼشث١خ ِٓ خالي ِؼشفزٗ ثغٙٛد اٌؼشة فٟ اٌجؾش اٌٍغبٟٔ ٚخظبئض اٌٍغخ اٌؼشث١خ. -5

 

  

mailto:kha0123@hotmail.com
mailto:kha0123@hotmail.com
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V. :هحرىي الوقزر 
 :الجاًة الٌظزٌ

 األطثىع اٌّٛاض١غ اٌزفظ١ٍ١خ ٚؽذاد اٌّمشس اٌشلُ
 الظاػاخ

 الفؼلُح

 اٌٍغب١ٔبد 1

 أٚال: ظشٚف ٔشأح اٌٍغب١ٔبد

 صب١ٔب: اخزالف اٌٍغب١ٔبد ػٓ اٌجؾش اٌٍغٛٞ اٌزم١ٍذٞ فٟ:

 ػ١ٍّخ اٌٍغب١ٔبد -1

 اعزمال١ٌخ اٌٍغب١ٔبد -9

 ئدسان اٌطج١ؼخ االعزّبػ١خ ٌٍغخ -3

1 3 

 اٌٍغب١ٔبد 2

 اٌزفش٠ك ث١ٓ إٌّطٛق ٚاٌّىزٛة -4

 دساعخ اٌٍغخ ثبخزالف ِغز٠ٛبرٙب -5

 ٚطف١خ ال ِؼ١بس٠خ -6

 اٌغؼٟ ئٌٝ ثٕبء ٔظش٠خ ٌٙب طفخ اٌؼَّٛ -7

2 3 

3 

 اٌجؾش اٌٍغٛٞ

فٟ اٌؾضبساد 

 اٌمذ٠ّخ

 ػٕذ إٌٙٛد -

 ػٕذ اإلغش٠ك -

 ػٕذ اٌشِٚب١١ٔٓ -

 ػٕذ اٌؼشة -

3 3 

 ٔشأح اٌٍغب١ٔبد 4
 ٔشأح اٌٍغب١ٔبد اٌّمبسٔخ ٚاٌٍغب١ٔبد اٌزبس٠خ١خ.

 اٌٍغب١ٔبد اٌٛطف١خ. -3
4 3 

 اٌٍغب١ٔبد إٌظش٠خ 5

 اٌٍغب١ٔبد اٌؼبِخ -1

 اٌظٛر١بد -9

 اٌظ١برخ -3

5 3 

 اٌٍغب١ٔبد إٌظش٠خ 6

 اٌظشف -4

 اٌزشو١ت -5

 اٌذالٌخ -6

 اٌزذا١ٌٚخ -7

6 3 

 اٌٍغب١ٔبد اٌزطج١م١خ 7

 اٌّؼغ١ّخ -1

 اٌزخط١ظ اٌٍغٛٞ -9

 اٌّظطٍؾ١خ -3

7 3 

 3 8  اخزجبس ٔظفٟ 8

 اٌٍغب١ٔبد اٌزطج١م١خ 9

 اٌٍغب١ٔبد اٌؾبعٛث١خ -4

 اٌٍغب١ٔبد اٌؼ١بد٠خ -5

 اٌٍغب١ٔبد اٌغٕبئ١خ -6

 رؼ١ٍُ اٌٍغبد -7

9 3 

 اٌٍغب١ٔبد اٌّّٛعؼخ 10

 اٌٍغب١ٔبد االعزّبػ١خ -1

 اٌٍغب١ٔبد اٌؼظج١خ -9

 اٌٍغب١ٔبد إٌفغ١خ -3

 األعٍٛث١خ -4

10 3 

11 
خظبئض اٌٍغخ 

 اإلٔغب١ٔخ

 اعزؼّبي اإلشبساد اٌظٛر١خ -1

 االػزجبط١خ -9
11 3 
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 اٌزؼٍُّاٌؾبعخ ئٌٝ  -3

 صٕبئ١خ اٌزأ١ٌف -4

12 
خظبئض اٌٍغخ 

 اإلٔغب١ٔخ

 اإلصاؽخ -5

 اإلثذاػ١خ -6

 اٌمٌٛجخ -7

 االػزّبد ػٍٝ ث١ٕخ -8

12 3 

 اٌٍغخ ٚاٌفىش 13
 آساء اٌٍغب١١ٔٓ فٟ ػاللخ اٌٍغخ ثبٌفىش -1

 أدٌخ ٚعٛد اٌٍغخ اٌؼم١ٍخ ٚئضؼبف عٍطخ اٌٍغخ اٌطج١ؼ١خ -9
13 3 

14 
 اٌزٕٛع اٌٍغٛٞ

 اٌٍغبد اإلٔغب١ٔخفٟ 
 3 14 ِظب٘ش ِخزٍفخ ِٓ اٌٍغبد اإلٔغب١ٔخ

 3 15 ِشاعؼخ ػبِخ 15

 3 16 اخرثار ًهائٍ 16

 48 16 ػذد األطاتُغ والظاػاخ

 

 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 
 اٌّؾبضشح اٌزفبػ١ٍخ

 اٌزؼٍُّ اٌزؼبٟٚٔ

 اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ

 خشائظ اٌّفب١ُ٘

 

VII. :األًشطح والركلُفاخ 

 األطثىع الٌشاط/ الركلُف الزقن
 الذرجح

 )ئْ ٚعذد(

 5 4 ِف١ذا ِٓ شجىخ اإلٔزشٔذوزبثخ ِمبي ثبٌؾبعٛة ػٓ فشع ِٓ اٌٍغب١ٔبد إٌظش٠خ  1

 5 11 وزبثخ ِمبي ثبٌؾبعٛة ػٓ فشع ِٓ اٌٍغب١ٔبد اٌزطج١م١خ ِف١ذا ِٓ شجىخ اإلٔزشٔذ 2
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VIII. :ذقُُن الرؼلن 

 هىضىػاخ الرقُُن الزقن
هىػذ الرقُُن/ الُىم 

 والرارَخ
 الذرجح

 الىسى الٌظثٍ 

)ٔغجخ اٌذسعخ ئٌٝ 
 دسعخاٌزم١١ُ إٌٙبئٟ(

 %11 11  الحضىر 1

 %11 11 11، 4األعجٛع  الىاجثاخ والركلُفاخ 2

 %91 91 8األعجٛع  اخرثار هٌرصف الفصل 3

 %61 61 16األعجٛع  االخرثار الٌهائٍ 4

 %111 111 الوجوىع 

 

IX. :هصادر الرؼلن 
 : )ال ذشَذ ػي هزجؼُي( الوزاجغ الزئُظح

 ِشوض دساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ، ث١شٚد.(، ِذخً ٌفُٙ اٌٍغب١ٔبد، رشعّخ: ا١ٌّٙشٞ، 9117سٚث١ش ِبسربْ، ) -1

 (، اٌٍغب١ٔبد، رشعّخ: عجً، اٌّشوض اٌمِٟٛ ٌٍزشعّخ، اٌمب٘شح.9116ع١ٓ آرشغٓ، ) -9

 :الوزاجغ الوظاػذج

 (، فٟ اٌٍغب١ٔبد اٌؼبِخ، داس اٌىزبة اٌغذ٠ذ اٌّزؾذح، ١ٌج١ب.9111ِؾّذ ِؾّذ ٠ٛٔظ ػٍٟ، ) -1

 دِشك.-ث١شٚد، داس اٌفىش -اٌفىش اٌّؼبطش (، ِجبدئ اٌٍغب١ٔبد، داس1999أؽّذ ِؾّذ لذٚس، ) -9

 فٕذس٠ظ، )د.د(، اٌٍغخ، ِىزجخ األٔغٍٛ اٌّظش٠خ، اٌمب٘شح. -3

 ِؾّٛد اٌغؼشاْ، )د.د(، ػٍُ اٌٍغخ، داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ، ث١شٚد. -4

 هىاد إلكرزوًُح وإًرزًد:)إى وجذخ(

 /http://mohamedrabeea.netِٛلغ اٌذوزٛس ِؾّذ سث١غ اٌغبِذٞ  -1

 mostafa.com/-https://www.alِىزجخ اٌّظطفٝ اإلٌىزش١ٔٚخ  -9

 

X. :الضىاتظ والظُاطاخ الورثؼح فٍ الوقزر 
 ع١بعخ ؽضٛس اٌفؼب١ٌبد اٌزؼ١ّ١ٍخ:  .1

 % ِٓ اٌّؾبضشاد ٠ٚؾشَ فٟ ؽبي ػذَ اٌٛفبء ثزٌه.٠75ٍزضَ اٌطبٌت ثؾضٛس  -

رمش٠شا ثؾضٛس ٚغ١بة اٌطالة ٌٍمغُ ٠ٚؾشَ اٌطبٌت ِٓ دخٛي االِزؾبْ فٟ ؽبي رغبٚص اٌغ١بة  اٌّمشس٠مذَ أعزبر  -

 % ٠ٚزُ الشاس اٌؾشِبْ ِٓ ِغٍظ اٌمغُ.95

 اٌؾضٛس اٌّزأخش:  .9

ٌٍطبٌت ؽضٛس اٌّؾبضشح ئرا رأخش ٌّذح سثغ عبػخ ٌضالس ِشاد فٟ اٌفظً اٌذساعٟ، ٚئرا رأخش ص٠بدح ػٓ صالس  ٠غّؼ -

 ِشاد ٠ؾزس شف٠ٛب ِٓ أعزبر اٌّمشس، ٚػٕذ ػذَ االٌزضاَ ٠ّٕغ ِٓ دخٛي اٌّؾبضشح.

 ضٛاثظ االِزؾبْ:  .3

 اٌغّبػ ٌٗ ثبٌذخٛي.فٟ ؽبي رأخش اٌطبٌت ػٓ االِزؾبْ إٌظفٟ ٌٕظف عبػخ ٠ؾك ألعزبر اٌّمشس  -

 فٟ ؽبي رغ١ت اٌطبٌت ػٓ ؽضٛس االِزؾبْ إٌظفٟ ٠ؾك ألعزبر اٌّمشس أْ ٠زخز ِب ٠شاٖ ِٕبعجبً ٌؼالط اٌؾبٌخ. -

 ( دل١مخ ِٓ ثذء االِزؾبْ 91ال ٠غّؼ ٌٍطبٌت دخٛي االِزؾبْ إٌٙبئٟ ئرا رأخش ِمذاس ) -

 ظبَ االِزؾبْ فٟ اٌى١ٍخ.ئرا رغ١ت اٌطبٌت ػٓ االِزؾبْ إٌٙبئٟ رطجك اٌٍٛائؼ اٌخبطخ ثٕ -

 اٌزؼ١١ٕبد ٚاٌّشبس٠غ:  .4

 ٠ؾذد أعزبر اٌّمشس ٔٛع اٌزؼ١١ٕبد فٟ ثذا٠خ اٌفظً ٠ٚؾذد ِٛاػ١ذ رغ١ٍّٙب. -

http://mohamedrabeea.net/
https://www.al-mostafa.com/
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 ٠ج١ٓ أعزبر اٌّمشس اٌضٛاثظ ٚاٌمٛاػذ ٌزٕف١ز اٌزى١ٍفبد ٚرغ١ٍّٙب. -

 رأخش فٟ رغ١ٍّٗ.ئرا رأخش اٌطبٌت فٟ رغ١ٍُ اٌزى١ٍفبد ػٓ اٌّٛػذ اٌّؾذد ٠ؾشَ ِٓ دسعخ اٌزى١ٍف اٌزٞ  -

 اٌغش:  .5

 فٟ ؽبي صجٛد ل١بَ اٌطبٌت ثبٌغش فٟ االِزؾبْ إٌظفٟ أٚ إٌٙبئٟ رطجك ػ١ٍٗ الئؾخ شإْٚ اٌطالة. -

 ل١بَ اٌطبٌت ثبٌغش أٚ إٌمً فٟ اٌزى١ٍفبد ٚاٌّشبس٠غ ٠ؾشَ ِٓ اٌذسعخ اٌّخظظخ ٌٍزى١ٍف. صجٛدفٟ ؽبي  -

 االٔزؾبي:  .6

 .ألداء االِزؾبْ ١ٔبثخ ػٕٗ رطجك اٌالئؾخ اٌخبطخ ثزٌهفٟ ؽبٌخ ٚعٛد شخض ٠ٕزؾً شخظ١خ طبٌت  -

 ع١بعبد أخشٜ:  .7

 .أخشٜ ِضً اعزخذاَ اٌّٛثب٠ً أٚ ِٛاػ١ذ رغ١ٍُ اٌزى١ٍفبد ... ئٌخ ع١بعبدأٞ  -

 


