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 6)ذىصُف يمزر َذى )

I.  :يؼهىياخ ػايح ػٍ انًمزر 

 6َذى :اطى انًمزر 1

 DR71 ريش انًمزر ورلًه: 2

 انظاػاخ انًؼرًذج: 3
 اإلجًانٍ ذذرَة ػًهٍ طًُار يذاضزج

 3    3 

 انفصم األول –انزاتغ انذراطٍ:انًظرىي وانفصم  4

 Dr13,Dr21,Dr31,Dr51,Dr65 :(انًرطهثاخ انظاتمح نذراطح انًمزر)إٌ وجذخ 5

 ال ذىجذ (:انًرطهثاخ انًصادثح )إٌ وجذخ 6

 انهغح انؼزتُح –تكانىرَىص  ذرص نه انًمزر:َانثزَايج انذٌ  7

 انهغح انؼزتُح نغح ذذرَض انًمزر: 8

 فصهٍ َظاو انذراطح: 9

 د/أدًذ انؼزوطٍ يؼذ)و( يىاصفاخ انًمزر 01

  ذارَخ اػرًاد يىاصفاخ انًمزر: 11
 

II. :وصف انًمزر 
َذرص انًمزر انًىاضُغ انخرايُح فٍ انُذى انؼزتٍ، وهٍ: انًجزوراخ وانرىاتغ وإػًال انًشرماخ وإػزاب انجًم،  

فُؼزض يفاهًُها ويصطهذاذها وألظايها، وَشزح أدكايها ولىاػذها تهذف إكظاب انطانة يؼزفح تأدكاو ذهك انًىاضُغ، 

رَض انًمزر ػهً انًذاضزاخ )انرىضُذُح وانرفاػهُح(، وانرطثُماخ وذىظُفها نهرؼثُز ػٍ َفظه تطزق صذُذح. وَُؼرًذ فٍ ذذ

 يرطهثاخ لثهُح نهذا انًمزر. 1وَذى 2وَذى 3وَذى 4وَذى 5وانرًارَُانصفُح. وذؼذ يمزراخ َذى
 

III. :يخزجاخ انرؼهى 

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

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

انطانة نًرطهثاخ انثزَايج األكادًٍَ طُكىٌ  تؼذ اطرُفاء

 لادراػهً أٌ:

تؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انًمزر انذراطٍ طُكىٌ لادرا 

 :ػهً أٌ

A1  ٚظٓش يؼشفخ ػبنٛخ ثبعزؼًبالد انهغخ انؼشثٛخ َطمبً ٔلشاءح

 ٔكزبثخ. 

a1  ُٚؼشف انًجشٔساد ثإَٔاػٓب انضالصخ، ٔيؼُٗ انزجؼٛخ

 ٔإَٔاع انزٕاثغ، ٔيب ٚزشرت ػهٛٓب يٍ األدكبو.

A2  ٚزؼشف ػهٗ انهغخ انؼشثٛخ: طٕرٛب ٔطشفٛب ٔرشكٛجٛب

 ٔدالنٛب ٔيؼجًٛب ٔرؼهًٛب نهًزذذصٍٛ ثغٛشْب.

a2  .ٚششح يؼبَٙ انًشزمبد انؼبيهخ، ٔأدكبو ػًهٓب 

 

 رتظ يخزجاخ انرؼهى تاطرزاذُجُاخ انرذرَض وانرمُُى

 رتظ يخزجاخ ذؼهى انًمزر )انًؼزفح وانفهى( تاطرزاذُجُح انرذرَض وانرمُُى:

 اطرزاذُجُح انرمىَى اطرزاذُجُح انرذرَض يخزجاخ انًمزر / انًؼزفح وانفهى

a1– ثإَٔاػٓب انضالصخ، ٔيؼُٗ انزجؼٛخ ُٚؼشف انًجشٔساد

 ٔإَٔاع انزٕاثغ، ٔيب ٚزشرت ػهٛٓب يٍ األدكبو.

a2- .ٚششدًؼبَٙ انًشزمبد انؼبيهخ، ٔأدكبو ػًهٓب 

انًذبػشح  -

 انزفبػهٛخ. 

األيضهخ  -

انزٕػٛذٛخ 

 ٔانزًبسٍٚ.

انذٕاسٔانًُبلشخ فٙ -

االخزجبساربنشفٓٛخ  -

 ٔانزذشٚشٚخ.

 انًزبثؼخ ٔانًالدظخ.  -

لٛبط انًشبسكخ فٙ لبػخ ــ   -

  انزكهٛفبربنًُضنٛخ.
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 انمبػخ.

 يجًٕػبد انؼًم.-

 انؼظف انزُْٙ-
 

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

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

انطانة نًرطهثاخ انثزَايج األكادًٍَ طُكىٌ  تؼذ اطرُفاء

 لادراػهً أٌ:

تؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انًمزر انذراطٍ طُكىٌ لادرا ػهً 

 :أٌ

B1  ،ًٚٛض االعزؼًبالد انهغٕٚخ انًخزهفخ نهغخ انؼشثٛخ

 ٔٚظُف األخطبء.

b1  ٔاإلػبفخ، ٔانؼبيم ًٚٛض ثٍٛ األعًبء انًجشٔس ثبنزجؼٛخ أ

فٙ انًزجٕع ٔانًؼبف، ٔاألخطبء اإلػشاثٛخ انُبرجخ ػٍ 

 عٕء فٓى اخزالف أدكبيٓب.

B2 .ًٚذهم انُظٕص انًخزهفخ رذهٛالً نغٕٚبً ٔأدثٛب b2  ٚفشق ثٍٛ طٛغ انًشزمبد انزٙ رشفغ ٔرُظت، ٔانًشزمبد

انزٙ ركزفٙ ثبنشفغ، يغ رظًٛف انُجًم انًخزهفخ إنٗ راد 

 يذم يٍ اإلػشاة ٔغٛش راد يذم. 
 

  رتظ يخزجاخ ذؼهى انًمزر )انًهاراخ انذهُُح( تاطرزاذُجُح انرذرَض وانرمُُى:                                                    
 اطرزاذُجُح انرمىَى   اطرزاذُجُح انرذرَض يخزجاخ انًمزر/ انًهاراخ انذهُُح 

b1-  ًٔٚٛض ثٍٛ األعًبء انًجشٔس ثبنزجؼٛخ أ

اإلػبفخ، ٔانؼبيم فٙ انًزجٕع ٔانًؼبف، 

ٔاألخطبء اإلػشاثٛخ انُبرجخ ػٍ عٕء فٓى 

 اخزالف أدكبيٓب.

 بنزٕػٛذٛخ.ـبنًذبػشار

 انُمبشبد انظفٛخ. -

 انزطجٛمبد انُظٛخ -

 انؼظف انزُْٙ.-

 اخزجبساد انشفٓٛخ ٔانزذشٚشٚخ -

 انزكهٛفبد انًُضنٛخ -

 انزذسٚجبد ٔاألَشطخ انظفٛخ -

b2-  ٚفشق ثٍٛ طٛغ انًشزمبد انزٙ رشفغ

ٔرُظت، ٔانًشزمبد انزٙ ركزفٙ ثبنشفغ، يغ 

رظُٛف انُجًم انًخزهفخ إنٗ راد يذم يٍ 

 اإلػشاة ٔغٛش راد يذم. 

 انًذبػشاد انزٕػٛذٛخ. -

 انُمبشبد انظفٛخ.-

انزؼهى انزارٙ ثبعزخذاو انًظبدس -

 انًخزهفخ.

 اخزجبساد انشفٓٛخ ٔانزذشٚشٚخ -

 انزكهٛفبد انًُضنٛخ -

 انزذسٚجبد ٔاألَشطخ انظفٛخ   -

 

((C انًهاراخ انًهُُح وانؼًهُح 
 ( PILOs)( يغ يخزجاخ ذؼهى انثزَايج CILOsيىاءيح يخزجاخ ذؼهى انًمزر )

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

انطانة نًرطهثاخ انثزَايج األكادًٍَ طُكىٌ  تؼذ اطرُفاء

 لادراػهً أٌ:

تؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انًمزر انذراطٍ طُكىٌ لادرا ػهً 

 :أٌ

C1  انًخزهفخ ٔٚمٕو األخطبء ٚغزؼًم انًٓبساد انهغٕٚخ

 انهغٕٚخ.

c1  ،ٚؼشة انًفشداد ٔانجًم إػشاثبً كبيالً خبنٛبً يٍ األخطبء

 يغ انشثؾ ثٍٛ َٕع انًفشدح ٔإػشاثٓب ٔدكًٓب انُذٕ٘.

C2 .ًُٙٚجض يششٔع ثذش ػه c2   ٚجًغ انًؼهٕيبد انُذٕٚخ يٍ يظبدسْب انزشاصٛخ ٔانذذٚضخ

 ثغشع رظُٛفٓب.
 

 انًمزر )انًهاراخ انًهُُح وانؼًهُح( تاطرزاذُجُح انرذرَض وانرمُُى:رتظ يخزجاخ ذؼهى 

 اطرزاذُجُح انرمىَى اطرزاذُجُح انرذرَض يخزجاخ انًمزر/ انًهاراخ انًهُُح وانؼًهُح

c1-  ٍٚؼشة انًفشداد ٔانجًم إػشاثبً كبيالً خبنٛبً ي

األخطبء، يغ انشثؾ ثٍٛ َٕع انًفشدح ٔإػشاثٓب ٔدكًٓب 

 انُذٕ٘.

 يذبػشاد رٕػٛذٛخ. -

 رطجٛمبد َظٛخ  -

 رذسٚجبد شفٓٛخ، ٔرؼهى رؼبَٔٙ -

 اخزجبساد لظٛشح  -

 ركهٛفبد ٔٔاججبد  -
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c2-  ٚجًغ انًؼهٕيبد انُذٕٚخ يٍ يظبدسْب انزشاصٛخ

 ٔانذذٚضخ  ثغشع رظُٛفٓب.

 يذبػشاد رٕػٛذٛخ. -

 رطجٛمبد َظٛخ  -

 رذسٚجبد شفٓٛخ ٔرؼهى رؼبَٔٙ - -

 ٔانٕاججبد انًُضنٛخانزكبنٛف -

 اخزجبساد رذشٚشٚخ ٔشفٓٛخ-

 أَشطخ طفٛخ-

 

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

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

انطانة نًرطهثاخ انثزَايج األكادًٍَ طُكىٌ  تؼذ اطرُفاء

 لادراػهً أٌ:

تؼذ اطرُفاء انطانة نًرطهثاخ انًمزر انذراطٍ طُكىٌ لادرا ػهً 

 :أٌ

D1  ٚؼشع أفكبسِ ثأعهٕة نغٕ٘ ٔاػخ ثًب ٚذمك

 رٕاطهّ انفؼبل يغ اٜخشٍٚ.

d1  ٚكزت َظبً َضشٚبً ٚزؼًٍ شٕاْذ يٍ ثبثٙ انًجشٔساد

 انظذٛذخ انخبنٛخ يٍ األخطبء.ٔانزٕاثغ، يؼبنمشاءح 

D2 .ٚغزؼًم انزكُٕنٕجٛب فٙ يجبل انهغخ d2  ٚغزخذو يظبدس انزؼهى انًخزهفخ، كبإلَزشَذ، ٔرطجٛمبد

انذبعٕة نجًغ انًؼهٕيبد انًزؼهمخ ثبنزكبنٛف ٔاألثذبس 

 ٔػشػٓب ػهٗ ْٛئخ خشائؾ رُْٛخ.

 

     رتظ يخزجاخ ذؼهى انًمزر )انًهاراخ انؼايح( تاطرزاذُجُح انرذرَض وانرمُُى:                                                       

 اطرزاذُجُح انرمىَى اطرزاذُجُح انرذرَض يخزجاخ انًمزر

d1–  ٚكزت َظبً َضشٚبً ٚزؼًٍ شٕاْذ يٍ ثبثٙ انًجشٔساد

 لشاءح طذٛذخ خبنٛخ يٍ األخطبء.ٔانزٕاثغ، يغ لشاءرّ 

انزطجٛمبد انُظٛخ -

 ثئششاف انًذسط

انزطجٛمبد انظفٛخ -

 انجًبػٛخ

 انزكبنٛف-

 انًزبثؼخ ٔانًالدظخ  -

 رمٛٛى األداء ٔانؼشٔع ٔاألثذبس -

 انٕاججبد انًُضنٛخ -

 االخزجبساد انزذشٚشٚخ -

d2-  ،ٚغزخذو يظبدس انزؼهى انًخزهفخ، كبإلَزشَذ

ٕة نجًغ انًؼهٕيبد انًزؼهمخ ثبنزكبنٛف ٔرطجٛمبد انذبع

 ٔاألثذبس ٔػشػٓب ػهٗ ْٛئخ خشائؾ رُْٛخ.

انظفٛخ  انزطجٛمبد-

 انجًبػٛخ

انزكبنٛف انفشدٚخ  -

 ٔانجًبػٛخ

 األَشطخ انًجبنٛخ-

 اإلَزشَذ ٔانذبعٕة-

 انًزبثؼخ ٔانًالدظخ -

رمٛٛى األداء ٔانؼشٔع  -

اإلٚؼبدٛخ ٔانزكبنٛف 

 ٔاألثذبس

 

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

 نهًمزر يغ ذذذَذ انظاػاخ انًؼرًذج نها.  
 كراتح ودذاخ /يىاضُغ يذرىي انًمزر

 أوال:انجاَة انُظزٌ 

 انزلى

 ودذاخ/

 يىضىػاخ

 انًمزر

 انًىاضُغ انرفصُهُح
ػذد 

 األطاتُغ

انظاػاخ 

 انفؼهُح

ذؼهى يخزجاخ 

 انًمزر

 دشٔف انجش 1

 ثٛبٌ دشٔف انجش. -

 أعجبة جش االعى. -

 انفظم ثٍٛ انجبس ٔيجشٔسِ.  -

2 6 
a1,b,c1, c2 

,d1,d2 
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اَمغبيٓب إنٗ يبٚجش انظبْش ٔدذِ أٔ انظبْش  -

 ٔانؼًٛش.

 اَمغبيٓب ثذغت األطبنخ ٔانضٚبدح. -

ػًم دشف انجش األطهٙ ٔانضائذ ٔفبئذح كم  -

 يًُٓب.

 يؼبَٙ دشٔف انجش. -

 َٛبثخ دشٔف انجش ػٍ ثؼؼٓب  -

 اإلػبفخ 2

 رمغًٛٓب إنٗ يذؼخ ٔغٛش يذؼخ. -

 إَٔاػًٓب. -

 األدكبو انٕاججخ انًزشرجخ ػهٗ اإلػبفخ.  -

 يبرجٕص إػبفزّ ٔيب رجت إػبفزّ.  -

 دزف انًؼبف. -

 دزف انًؼبف إنّٛ.  -

 انًؼبف نٛبء انًزكهى ٔدكًّ. -

2 6 
a1,b1,c1, c2 

d1,d2 

3 
 انُؼذ

 

 انغشع يُّ.ـ رؼشٚف يب ْٕ 

 رمغًّٛ إنٗ دمٛمٙ ٔعججٙ. ـ 

 ـ رمغًّٛ إنىًفشد ٔجًهخ.

 ـ رؼذد انُؼذ.

 ـذزف انُؼذ أٔ انًُؼٕد.

1 3 
a1,b1,c1 

,c2,d1,d2 

4 
 انزٕكٛذ

 

 ـ َٕػبِ. 

 ـ رؼشٚف انزٕكٛذ انًؼُٕ٘ ٔانغشع يُّ.

 ـ أنفبظّ. 

 ـ رٕكٛذ انُكشح رٕكٛذ انؼًٛش.

 ـ انزٕكٛذ انهفظٙ.

 

1 3 
a1,b1,c1 

c2,d1,d2 

5 

 

 

 انجذل

 

 ـ رؼشٚفّ.

 ـ انغشع يُّ. 

 ـ ألغبيّ.

 .ـ يغبئم يزفشلخ

1 3 
a1,b1,c1 ,c2 

d1,d2 

 انؼطف  6

 ـ انؼطف: رؼشٚفّ. 

 ـ ػطف انجٛبٌ.

 ـ انفشق ثُّٛ ٔثٍٛ انُؼذ. 

 ـ االسرجبؽ ثُّٛ ٔثٍٛ ثذل انكم. 

 ـ ػطف انُغك.

 ـ دشٔفّ.

 ـ يؼبَٛٓب.

 ـ  أدكبو دشٔف انؼطف.

 انؼطف.ـ طٕس يٍ انذزف فٙ 

 ـ ػطف انفؼهؼهٗ انفؼم.

 ـ ثؼغ أدكبو انؼطف

2 6 
a1,b1,c1 c2 

,d1,d2 

 a2,c1,c2 ,d2 3 1 ـ يؼبَٛٓب.  أعًبء األفؼبل 7
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 ٔاألطٕاد

 

 ـ رمغًٛٓب أْى أدكبيٓب.

 ـ انغًبػٙ ٔانمٛبعٙ

8 
إػًبل انًظذس 

 ٔانًشزمبد

 ـ إػًبل انًظذس ٔاعى انًظذس.

 ـ ششٔؽ إػًبنًٓب. 

انفبػم انًجشد يٍ )أل( ٔانًمزشٌ ـ إػًبل اعى 

 ثٓب.

 ـ أدكبيّ.

 ـ طٛغ انًجبنغخ.

 ـئػًبل اعى انًفؼٕل

 ـ إَٔاع انظفخ انًشجٓخ.

 ـ إػًبنٓب. 

 ـ أٔجّ انزشبثّ ٔانزخبنف ثُٛٓب ٔثٍٛ اعى انفبػم.

2 6 
a2,b2 

c1,c2,d2 

 إػشاة انجًم 9
انجًم انزٙ نٓب يذم يٍ اإلػشاة ٔانجًم انزٙ 

 أدٕال أشجبِ انجًمنٛظ نٓب يذم، 
1 3 b2,c1,c2 ,d2 

 3 1 كم يب عجك يشاجؼخ 10
a1,a2 

b1,b2,c1 ,d1 

  42 14 إجًانٍ األطاتُغ وانظاػاخ

 

V. :اطرزاذُجُح انرذرَض 

 انًذبػشاد انزفبػهٛخ انزٙ ٚزى يٍ خالنٓب ػشع انًفبْٛى ٔيُبلشخ انًٓبساد. -

 ٔانشفٓٛخ نزًُٛخ انًٓبساد.األيضهخ ٔانًذبػشاد انزٕػٛذٛخ ٔانزًبسٍٚ انزذشٚشٚخ  -

 انمشاءح انفشدٚخ ثئششاف انًذسط. -

 انًذبػشاد ٔانزًبسٍٚ ٔانذهمبد انُمبشٛخ. -

 انذٕاس ٔانُمبشبد انظفٛخ. -

 انؼظف انزُْٙ، ٔخشائؾ انًفبْٛى ٔانًظطهذبد نؼجؾ دذٔد انًٕاػٛغ انُذٕٚخ ٔرذاخهٓب. -

 )يجًٕػبد انؼًم(.انزذسٚت فٙ انًكزجخ ػهٗ اعزخالص انًؼهٕيبد ٔرظُٛفٓب  -

 األَشطخ ٔانزكبنٛف انًُضنٛخ انفشدٚخ ٔانجًبػٛخ. -
 

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

 - a1,b1,c1,d1 2, 5, 9 1رًبسٍٚ طفٛخ 1

 a1,b1,c1 4 5 اخزجبس لظٛش 2

 d2 6,11 5 ركهٛف )ػًم خشائؾ رُْٛخ( 3

 c2,d2 11 4 انشٕاْذ انُذٕٚخ(ركهٛف )جًغ  4

 b1,b2,c2 10 2 ٔاجت يُضنٙ 5

 a1,b1,b2,c1 2رًبسٍٚ طفٛخ 6
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VII. :ذمُُى انرؼهى 

 انذرجح  األطثىع أَشطح انرمُُى انزلى

َظثح انذرجح إنً 

درجح انرمىَى 

 انُهائٍ

 انًخزجاخ انرٍ َذممها

1 
 

 ٔاججبد ٔركبنٛف طفٛخ

2,5,6,9, 

10,11,13 
15 15% a1,b1,b2,c1,c2,d1  ,d2 

 b1,c1 %5 5 4 لظٛشاخزجبس  2

 a1,b1,c1 %20 20 8 اخزجبس يُزظف انفظم 3

 ,a1,a2,b1,b2,c1,c2 %60 60 16 االخزجبس انُٓبئٙ 4
 

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

 : )ال ذشَذ ػٍ يزجؼٍُ( انًزاجغ انزئُظح

 و( انُذٕ انٕافٙ، داس انًؼبسف، انمبْشح.1793ػجبط دغٍ)-

 و( ششح اثٍ ػمٛم ػهٗ أنفٛخ اثٍ يبنك، داس انكزت انؼهًٛخ، ثٛشٔد.2009اثٍ ػمٛم)- 

 انًزاجغ انًظاػذج

 و(، ششح لطش انُذٖ ٔثم انظذٖ، رذمٛك إيٛم ثذٚغ ٚؼمٕة، داس انكزت انؼهًٛخ، ثٛشٔد.2012اثٍ ْشبو األَظبس٘ )-

 و( انزطجٛك انُذٕ٘، داس انًؼشفخ انجبيؼٛخ، اإلعكُذسٚخ.1772ػجذِ انشاجذٙ)- 

 و( انخالطخ فٙ ػهى انُذٕ، يكزجخ اثٍ عُٛبء، انمبْشح.2003دًذ٘ يذًٕد ػجذ انًطهت )- 

 يىاد إنكرزوَُح وإَرزَد: )إٌ وجذخ(

 .شجكخ انفظٛخ نؼهٕو انهغخ انؼشثٛخ 

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

 :يٕلغ انٕساق 

http://WWW.alwaraq.com 

 .يٕلغ انًكزجخ انشبيهخ 

 

IX. .انضىاتظ وانظُاطاخ انًرثؼح فٍ انًمزر 

 تؼذ انزجىع نهىائخ انجايؼح َرى كراتح انظُاطح انؼايح نهًمزر فًُا َرؼهك تاِذٍ:

 طُاطح دضىر انفؼانُاخ انرؼهًُُح: 1
 يٍ انًذبػشاد ٔٚذشو فٙ دبل ػذو انٕفبء ثزنك. %75ٚهزضو انطبنت ثذؼٕس -

ٚمذو أعزبر انًمشس رمشٚشا ثذؼٕس ٔغٛبة انطالة نهمغى ٔٚذشو انطبنت يٍ دخٕل االيزذبٌ فٙ دبل رجبٔص انغٛبة  -

 ٔٚزى إلشاس انذشيبٌ يٍ يجهظ انمغى.25%

 انذضىر انًرأخز: 2

رأخش نًذح سثغ عبػخ نضالس يشاد فٙ انفظم انذساعٙ، ٔإرا رأخش صٚبدح ػٍ صالس ٚغًخ نهطبنت دؼٕس انًذبػشح إرا 

 يشاد ٚذزس شفٕٚب يٍ أعزبر انًمشس، ٔػُذ ػذو االنزضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًذبػشح.

 ضىاتظ االيرذاٌ: 3
 فٙ دبل رأخش انطبنت ػٍ االيزذبٌ انُظفٙ نُظف عبػخ ٚذك ألعزبر انًمشس انغًبح نّ ثبنذخٕل.-

 دبل رغٛت انطبنت ػٍ دؼٕس االيزذبٌ انُظفٙ ٚذك ألعزبر انًمشس أٌ ٚزخز يب ٚشاِ يُبعجبً نؼالط انذبنخ.فٙ -

 ( دلٛمخ يٍ ثذء االيزذبٌ 20ال ٚغًخ نهطبنت دخٕل االيزذبٌ انُٓبئٙ إرا رأخش يمذاس )-

 ٛخ.إرا رغٛت انطبنت ػٍ االيزذبٌ انُٓبئٙ رطجك انهٕائخ انخبطخ ثُظبو االيزذبٌ فٙ انكه-

http://www.alwaraq.com/
http://www.alwaraq.com/
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 انرؼُُُاخ وانًشارَغ:  4

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

 ٚجٍٛ أعزبر انًمشس انؼٕاثؾ ٔانمٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب. -

 إرا رأخش انطبنت فٙ رغهٛى انزكهٛفبد ػٍ انًٕػذ انًذذد ٚذشو يٍ دسجخ انزكهٛف انز٘ رأخش فٙ رغهًّٛ. -

 انغش: 5

 فٙ دبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش فٙ االيزذبٌ انُظفٙ أٔ انُٓبئٙ رطجك ػهّٛ الئذخ شؤٌٔ انطالة. -

 فٙ دبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش أٔ انُمم فٙ انزكهٛفبد ٔانًشبسٚغ ٚذشو يٍ انذسجخ انًخظظخ نهزكهٛف. -

 االَرذال: 6

 .َٛبثخ ػُّ رطجك انالئذخ انخبطخ ثزنكفٙ دبنخ ٔجٕد شخض ُٚزذم شخظٛخ ؽبنت ألداء االيزذبٌ 

 طُاطاخ أخزي:  7

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

 

 :انهجُخ اإلششافٛخ

 انزٕلٛغ انظفخ انٕظٛفٛخ االعى و

  َبئت انؼًٛذ نهذساعبد انؼهٛب  د/ ػثاص يطهز 1

  يشكض انزطٕٚش األكبدًٚٙ ٔػًبٌ انجٕدح ػًٛذَبئت  أ.و.د/ أدًذ يجاهذ 2

  َبئت سئٛظ انجبيؼخ نهشئٌٕ األكبدًٚٛخ أ.د/ إتزاهُى انًطاع 3
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 6)خطح يمزر َذى )

 
I. يؼهىياخ ػٍ يذرص انًمزر: 

 االطى د. أدًذ دظٍ انؼزوطٍ / أطثىػُا(3) انظاػاخ انًكرثُح

 0067774048181صُؼاء انظثد األدذ االثٍُُ انثالثاء األرتؼاء انخًٛظ
انًكاٌ ورلى 

 انهاذف

   3   
ahmadalarosi71@gmail.com 

 

انثزَذ 

 اإلنكرزوٍَ

 

II. :يؼهىياخ ػايح ػٍ انًمزر 
 6َذى اطى انًمزر: 1

 DR71 ريش انًمزر ورلًه: 2

 انظاػاخ انًؼرًذج نهًمزر: 3

 انظاػاخ
 انًجًىع

 ذذرَة ػًهٍ طًُار َظزٌ

3    3 

 انفصم األول –انزاتغ انًظرىي وانفصم انذراطٍ: 4

 Dr13, Dr21, Dr31, Dr51,Dr65 :(انًرطهثاخ انظاتمح نذراطح انًمزر)إٌ وجذخ 5

 ال ذىجذ (:انًرطهثاخ انًصادثح نذراطح انًمزر)إٌ وجذخ 6

 انهغح انؼزتُح –تكانىرَىص  انثزَايج/ انثزايج انرٍ َرى فُها ذذرَض انًمزر: 7

 انهغح انؼزتُح نغح ذذرَض انًمزر: 8

 جايؼح صُؼاء –كهُح انهغاخ  يكاٌ ذذرَض انًمزر:  9

 

III. :ٍوصف  انًمزر انذراط 

َذرص انًمزر انًىاضُغ انخرايُح فٍ انُذى انؼزتٍ، وهٍ: انًجزوراخ وانرىاتغ وإػًال انًشرماخ وإػزاب انجًم،  

فُؼزض يفاهًُها ويصطهذاذها وألظايها، وَشزح أدكايها ولىاػذها تهذف إكظاب انطانة يؼزفح تأدكاو ذهك انًىاضُغ، 

رَض انًمزر ػهً انًذاضزاخ )انرىضُذُح وانرفاػهُح( ،وانرطثُماخ وذىظُفها نهرؼثُز ػٍ َفظه تطزق صذُذح. وَُؼرًذ فٍ ذذ

 يرطهثاخ لثهُح نهذا انًمزر 1وَذى 2وَذى 3وَذى 4وَذى 5وانرًارَُانصفُح. وذؼذ يمزراخ َذى

 

IV. :يخزجاخ انرؼهى انًمصىدج نهًمزر 
 ػهٛٓب يٍ األدكبو.. ُٚؼشف انًجشٔساد ثإَٔاػٓب انضالصخ، ٔيؼُٗ انزجؼٛخ ٔإَٔاع انزٕاثغ، ٔيب ٚزشرت 1

 . ٚششح يؼبَٙ انًشزمبد انؼبيهخ، ٔأدكبو ػًهٓب.2

. ًٚٛض ثٍٛ األعًبء انًجشٔس ثبنزجؼٛخ أٔ اإلػبفخ، ٔانؼبيم فٙ انًزجٕع ٔانًؼبف، ٔاألخطبء اإلػشاثٛخ انُبرجخ ػٍ عٕء فٓى 3

 اخزالف أدكبيٓب.

ثبنشفغ، يغ رظُٛف انُجًم انًخزهفخ إنٗ راد يذم يٍ  ٚفشق ثٍٛ طٛغ انًشزمبد انزٙ رشفغ ٔرُظت، ٔانًشزمبد انزٙ ركزفٙ 4

 اإلػشاة ٔغٛش راد يذم.

 .ٚؼشة انًفشداد ٔانجًم إػشاثبً كبيالً خبنٛبً يٍ األخطبء، يغ انشثؾ ثٍٛ َٕع انًفشدح ٔإػشاثٓب ٔدكًٓب انُذٕ٘ .5

 .ٚجًغ انًؼهٕيبد انُذٕٚخ يٍ يظبدسْب انزشاصٛخ ٔانذذٚضخ  ثغشع رظُٛفٓب. 6

 يٍ انُذٕٚخ انًؼهٕيبد ٔٚجًغ انًخزهفخ، انُذٕٚخ انًغبئم فٙ ثٓب االعزشٓبد ٔجِٕ ٔٚجٍٛ انُذٕٚخ انشٕاْذ يٕاػغ ٚغزخشطأٌ 

mailto:ahmadalarosi71@gmail.com
mailto:ahmadalarosi71@gmail.com
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 ٔٚظُفٓب. ٔانذذٚضخ اانزشاصٛخ يظبدسِ

 . ٚكزت َظبً َضشٚبً ٚزؼًٍ شٕاْذ يٍ ثبثٙ انًجشٔساد ٔانزٕاثغ، يغ لشاءرّ لشاءح طذٛذخ خبنٛخ يٍ األخطبء.9

ظبدس انزؼهى انًخزهفخ، كبإلَزشَذ، ٔرطجٛمبد انذبعٕة نجًغ انًؼهٕيبد انًزؼهمخ ثبنزكبنٛف ٔاألثذبس ٔػشػٓب ػهٗ . ٚغزخذو ي2

 ْٛئخ خشائؾ رُْٛخ.

 

V. :يذرىي انًمزر 

 انجاَة انُظزٌ:

 انظاػاخ انفؼهُح األعجٕع انًىاضُغ انرفصُهُح ودذاخ انًمزر انزلى

 

1 
 دشٔف انجش )أ(

 ـ ثٛبٌ دشٔف انجش.

 أعجبة جش االعى.ـ 

 ـ انفظم ثٍٛ انجبس ٔيجشٔسِ.

ـ اَمغبيٓب إنٗ يبٚجش انظبْش ٔدذِ أٔ 

 انظبْش ٔانؼًٛش. 

 ـ اَمغبيٓب ثذغت األطبنخ ٔانضٚبدح ٔشجٓٓب.

1 3 

 دشٔف انجش )ة( 2

 ـ اَمغبيٓب ثذغت األطبنخ ٔانضٚبدح ٔشجٓٓب. 

ـ ػًم دشف انجش األطهٙ ٔانضائذ ٔفبئذح كم 

 يًُٓب. ـ يؼبَٙ دشٔف انجش. 

 ـ َٛبثخ دشٔف انجش ػٍ ثؼؼٓب

2 3 

 اإلػبفخ )أ( 3

 ـ رمغًٛٓب انٗ يذؼخ ٔغٛش يذؼخ. 

 ـ إَٔاػًٓب. 

 ـ األدكبو انٕاججخ انًزشرجخ ػهٗ اإلػبفخ

3 3 

4 
 اإلػبفخ )ة(

 

 ـ يبرجٕص إػبفزّ ٔيب رجت إػبفزّ. 

 ـ دزف انًؼبف. 

 ـ دزف انًؼبف إنّٛ 

 ـ انًؼبف نٛبء انًزكهى ٔدكًّ

4 3 

5 

 

 

 انُؼذ

 

 

 

 ـ رؼشٚفٕٓانغشع يُّ

 ـ رمغًّٛ إنٗ دمٛمٙ ٔعججٙ. 

 ـ أدكبيًٓب. 

 ـ رمغًّٛ إنٗ يؤعظ ٔيؤكذ ٔيٕؽئ.

ـزمغًّٛ إنٗ يفشد ٔجًهخ. ـ رؼذد انُؼذ 

 ٔلطؼّ

 ـ دزف انُؼذ أٔ انًُؼٕد.

5 3 

 انزٕكٛذ 6

 َٕػبِ.ـ 

 ـ رؼشٚف انزٕكٛذ انًؼُٕ٘ ٔانغشع يُّ. 

 ـ أنفبظّ ٔإػشاثٓب.

 ـ رٕكٛذ انُكشح. 

 ـ رٕكٛذ انؼًٛش.

 ـ رؼشٚف انزٕكٛذ انهفظٙ ٔغشػّ.

6 3 

 انجذل 7
 ـ انغشع يُّ. 

 ـ ألغبيّ يغبئم يزفشلخ
7 3 
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 3 8 فًٛب عجك دساعزّ رؼشٚفّ. االخزجبس انُظفٙ 8

 انؼطف )أ( 9

ػطف انجٛبٌ. انفشق ثُّٛ انؼطف: رؼشٚفّ. 

ٔثٍٛ انُؼذ. االسرجبؽ ثُّٛ ٔثٍٛ ثذل انكم. 

 ػطف انُغك. دشٔفّ. يؼبَٛٓب.

9 3 

 انؼطف )ة( 10

أدكبو كم يُٓب. طٕس يٍ انذزف فٙ 

انؼطف.ػطف انفؼم ػهٗ انفؼم. ثؼغ أدكبو 

 فٙ انؼطف

10 3 

11 
 أعًبء األفؼبل 

 ٔاألطٕاد

أدكبيٓب. يؼبَٙ أعًبء األفؼبل. رمغًٛٓب أْى 

 انغًبػٙ ٔانمٛبعٙ

رؼشٚف أعًبء األطٕاد. رمغًٛٓب. أشٓش 

 أدكبيٓب

11 3 

 (1إػًبل انًظذس ٔانًشزمبد ) 12
ػًم انًظذس ٔششٔؽّ. ػًم اعى انفبػم 

 ٔانًفؼٕل ٔششٔؽًٓب
12 3 

 (2إػًبل انًظذس ٔانًشزمبد ) 13
أدكبو ٔششٔؽ ػًم طٛغ انًجبنغخٔانظفبد 

 انًشجٓخ
13 3 

 انجًمإػشاة  14
 انجًم انزٙ نٓب يذم إػشاة

 ٔانزٙ نٛظ نٓب يذم
14 3 

 3 15 كم يب عجك يشاجؼخ 15

 3 16 انًمشس كبيال االخزجبس انُٓبئٙ 16

 48 16  إجًانٍ ػذد األطاتُغ وانظاػاخ 

 

 انجاَة انؼًهٍ: )إٌ ُوجذ(

 ال َىجذ

 

VI. اطرزاذُجُاخ انرذرَض 
 ػشع انًفبْٛى ٔيُبلشخ انًٓبساد.انًذبػشاد انزفبػهٛخ انزٙ ٚزى يٍ خالنٓب  -

 األيضهخ ٔانًذبػشاد انزٕػٛذٛخ ٔانزًبسٍٚ انزذشٚشٚخ ٔانشفٓٛخ نزًُٛخ انًٓبساد. -

 انمشاءح انفشدٚخ ثئششاف انًذسط. -

 انًذبػشاد ٔانزًبسٍٚ ٔانذهمبد انُمبشٛخ. -

 انذٕاساد ٔانُمبشبد انظفٛخ. -

 انؼظف انزُْٙ. -

 انًؼهٕيبد ٔرظُٛفٓب )يجًٕػبد انؼًم(.انزذسٚت فٙ انًكزجخ ػهٗ اعزخالص  -

 األَشطخ ٔانزكبنٛف انًُضنٛخ انفشدٚخ ٔانجًبػٛخ. -

 خشائؾ انًفبْٛى ٔانًظطهذبد نؼجؾ دذٔد انًٕاػٛغ انُذٕٚخ ٔرذاخهٓب. -
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 األَشطح وانركهُفاخ:
 انذرجح )إٌ وجذخ( األطثىع انُشاط/ انركهُف انزلى

 - 2,5,9 رًبسٍٚ طفٛخ 1

 5 4 لظٛشاخزجبس  2

 5 6,11 ركهٛف )ػًم خشائؾ رُْٛخ( 3

 4 11 ركهٛف )جًغ انشٕاْذ انُذٕٚخ( 4

 2 10 ٔاجت يُضنٙ 5

 4 13 رًبسٍٚ طفٛخ 6

 

VII. :ذمُُى انرؼهى 

 يىضىػاخ انرمىَى انزلى
يىػذ انرمىَى/ 

 انُىو وانرارَخ
 انذرجح

 انىسٌ انُظثٍ

)َغجخ انذسجخ إنٗ دسجخ  

 انزمٕٚى انُٓبئٙ(

 %15 15 2,5,6,10,11,13 ٔركبنٛف ٔرًبسٍٚ طفٛخٔاججبد  1

 %5 5 4 لظٛشاخزجبس  2

 %20 20 8 اخزجبس يُزظف انفظم 3

 %60 60 16 االخزجبس انُٓبئٙ 4

 %100 100  انًجًىع انُهائٍ 

 

VIII. :يصادر انرؼهى 

 :انًشاجغ انشئٛغخ 

 و( انُذٕ انٕافٙ، داس انًؼبسف، انمبْشح.1793ػجبط دغٍ)-

 و( ششح اثٍ ػمٛم ػهٗ أنفٛخ اثٍ يبنك، داس انكزت انؼهًٛخ، ثٛشٔد.2009اثٍ ػمٛم )- 

 انًزاجغ انًظاػذج: 

 و(، ششح لطش انُذٖ ٔثم انظذٖ، رذمٛك إيٛم ثذٚغ ٚؼمٕة، داس انكزت انؼهًٛخ، ثٛشٔد.2012اثٍ ْشبو األَظبس٘ )-

 و( انزطجٛك انُذٕ٘، داس انًؼشفخ انجبيؼٛخ، اإلعكُذسٚخ.1772ػجذِ انشاجذٙ)- 

 و( انخالطخ فٙ ػهى انُذٕ، يكزجخ اثٍ عُٛبء، انمبْشح.2003دًذ٘ يذًٕد ػجذ انًطهت )- 

 )إٌ ٔجذد( يىاد إنكرزوَُح وإَرزَد:

 .شجكخ انفظٛخ نؼهٕو انهغخ انؼشثٛخ Alfaseeh.com/vb/findex.php.WWW // http 

 :يٕلغ انٕساق 

http://WWW.alwaraq.com 

 .يٕلغ انًكزجخ انشبيهخ 

 

 

  

http://www.alwaraq.com/
http://www.alwaraq.com/
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IX. :انضىاتظ وانظُاطاخ انًرثؼح فٍ انًمزر 
 انذضىر وانغُاب:  1

 % يٍ انًذبػشاد ٔٚذشو فٙ دبل ػذو انٕفبء ثزنك.75ٚهزضو انطبنت ثذؼٕس -

ٚمذو أعزبر انًمشس رمشٚشا ثذؼٕس ٔغٛبة انطالة نهمغى ٔٚذشو انطبنت يٍ دخٕل االيزذبٌ فٙ دبل رجبٔص انغٛبة -

 % ٔٚزى الشاس انذشيبٌ يٍ يجهظ انمغى.25

 انذضىر انًرأخز:  2

صالس ٚغًخ نهطبنت دؼٕس انًذبػشح إرا رأخش نًذح سثغ عبػخ نضالس يشاد فٙ انفظم انذساعٙ، ٔإرا رأخش صٚبدح ػٍ 

 يشاد ٚذزس شفٕٚب، ٔػُذ ػذو االنزضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًذبػشح.

 ضىاتظ االخرثاراخ وااليرذاَاخ: 3

 فٙ دبل رأخش انطبنت ػٍ االيزذبٌ انُظفٙ نُظف عبػخ ٚذك ألعزبر انًمشس انغًبح نّ ثبنذخٕل. -

 يُبعجبً نؼالط انذبنخ.إرا رغٛت انطبنت ػٍ دؼٕس االيزذبٌ انُظفٙ ٚذك ألعزبر انًمشس أٌ ٚزخز يب ٚشاِ  -

 ( دلٛمخ يٍ ثذء االيزذبٌ.20ال ٚغًخ نهطبنت دخٕل االيزذبٌ انُٓبئٙ إرا رأخش يمذاس ) -

 إرا رغٛت انطبنت ػٍ االيزذبٌ انُٓبئٙ رطجك انهٕائخ انخبطخ ثُظبو االيزذبٌ فٙ انكهٛخ. -

 :انًشارَغو انركهُفاخ / انًهاو 4

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

 ٚجٍٛ أعزبر انًمشس انؼٕاثؾ ٔانمٕاػذ نزُفٛز انزكهٛفبد ٔرغهًٛٓب. -

 إرا رأخش انطبنت فٙ رغهٛى انزكهٛفبد ػٍ انًٕػذ انًذذد ٚذشو يٍ دسجخ انزكهٛف انز٘ رأخش فٙ رغهًّٛ.-

 انغش: 5

فٙ دبل صجٕد لٛبو -انُٓبئٙ رطجك ػهّٛ الئذخ شؤٌٔ انطالة.فٙ دبل صجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش فٙ االيزذبٌ انُظفٙ أٔ -

 انطبنت ثبنغش أٔ انُمم فٙ انزكهٛفبد ٔانًشبسٚغ ٚذشو يٍ انذسجخ انًخظظخ نهزكهٛف.

 االَرذال: 6
 فٙ دبنخ ٔجٕد شخض ُٚزذم شخظٛخ ؽبنت ألداء االيزذبٌ َٛبثخ ػُّ رطجك انالئذخ انخبطخ ثزنك

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