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 أهذاف انذنيم
 ٜٗدف ٖرا ايديٌٝ ؼكٝل اٯتٞ:

 .ٚأُٖٝتٗا دسدات ايتعًِمبتعسٜف اي

 ايتفسٜل بني ا٭ٖداف ٚكسدات ايتعًِ.

 ايتعًِ. اتاملهْٛات ا٭ضاض١ٝ ملدسدؼدٜد 

 دسدات ايتعًِ.املدتًف١ ملا٫ت اجملٚطتٜٛات املايتعسف ع٢ً 

 َطت٣ٛ اجملا٫ت املدتًف١. ع٢ً دٝد٠ؾٝاغ١ كسدات تعًِ  ؾٝاغ١

 .كسدات ايتعًِ ع٢ً َطت٣ٛ ايربْاَر َٚطت٣ٛ املكسز ايدزاضٞ بني ايتفسٜل

 
 يقذيــــت

ّٕ أ     ز، ايرٟ ٜتُجٌ بايدزد١ ا٭ٚىل يف َسِدِٖ َا ٜػػٌ اؾاَعات ٖٛ دٛد٠ امُلإ

، إذ اـسجيني ايكادزٜٔ ع٢ً ايتعًِ ٚايبشح ٚيٝظ فكط اؿاؾًني ع٢ً املعسف١

تعدد٠، ٚغاؾ١ َع ا٫ْفتاح إٕ املعسف١ قد ٜتشؿٌ عًٝٗا ايطايب بٛضا٥ٌ َ

 ؛املعسيف، غري إٔ ايكدز٠ ع٢ً ايتعًِ ٚايبشح املٓٗذٞ ُٖا أداتا ايتكدّ ٚاإلبداع

املطتٗدف١ يًربْاَر َٛاؾفات اـسجيني ٚكسدات ايتعًِ ؼدٜد يريو جيب 

 ٚاملعاٜري ايٛط١ٝٓ ٚايدٚي١ٝ. ملٛاؾفات اؾٛد٠ بدق١ طبًكا 

َٔ ايدٚز ايرٟ ضٝ٪دٜ٘ املتدسز يف ٚظٝفت٘  إٕ ع١ًُٝ اغتكام كسدات ايتعًِ   

ٖٞ ع١ًُٝ َعكد٠ ١َُٗٚ، ٚتتِ با٫ضتعا١ْ باملُازضني يف َٝدإ ٚ ،أٚ َٗٓت٘

ايعٌُ، ٚبا٫ضرتغاد مبعاٜري املٓعُات امل١ٝٓٗ املتدؿؿ١، ٚبا٫ط٬ع ع٢ً 

يف  َػاب١ٗ يف داَعات سككت ضبًكا َتُّٝصا بساَر أنادمي١ٝكسدات تعًِ 

ا٭نادمي١ٝ. ٖٚٞ تؿاغ بع١َُٝٛ غدٜد٠، سٝح ميهٔ إٔ ٜػطٞ  إعداد بسافٗا

كسز ايتعًِ أنجس َٔ َكسز دزاضٞ، إذ ٫ جيٛش إٔ تؿاغ كسدات تعًِ ايرباَر 

 ا٭نادمي١ٝ بٓفظ َطت٣ٛ كسدات تعًِ املكسزات ايدزاض١ٝ.
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ّٜا نبرّيا ٫ٚ غو إٔ ؾٝاغ١ كسدات تعًِ      ايرباَر ا٭نادمي١ٝ ُتعد ؼد

٭عكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ، ٜٚتُجٌ ذيو مبد٣ قدزتِٗ ع٢ً ؼكٝل بايٓطب١ 

إذ ٫ ٜٓبػٞ إٔ  يتعًِ، ٚأدٚات املتابع١ ٚايتكِٝٝ،ا٫ْطذاّ بني َهْٛات ايتعًِٝ ٚا

، ٞ مبعصٍ عٔ بك١ٝ َهْٛاتٜ٘ٓعس إلعداد كسدات تعًِ ايربْاَر ا٭نادمي

املِٗ إٔ ٜعهظ نٌ ٚبايرات ايتعًِٝ ٚايتعًِ، ٚاملتابع١ ٚايتكِٝٝ، سٝح إٕ َٔ 

 َٔ ايتعًِٝ ٚايتعًِ، ٚايتكِٝٝ، كسدات ايتعًِ.

ّْا ٖرا ايديٌٝ ْكدّ ؛ٚبٓا٤ عًٝ٘     ٜتعسف َٔ  يعكٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ، يٝهٕٛ عٛ

كسدات ايتعًِ ٚأُٖٝتٗا، َٚطتٜٛاتٗا، ٚفا٫تٗا املدتًف١، خ٬ي٘ ع٢ً 

سٜل بني ؾٝاغتٗا ٚتطٜٛسٖا، باإلقاف١ إىل ايتفدٛد٠ َٚساسٌ تطبٝكٗا ٚ

 ايدزاضٞ. كسزطت٣ٛ املَع٢ً َطت٣ٛ ايربْاَر ٚكسدات ايتعًِ 

    ّٗ إىل ايتعًِ،  ٌ ع١ًُٝ ا٫ْتكاٍ َٔ ع١ًُٝ ايتعًِٝإٕ كسدات ايتعًِ تط

ِٝ املٓاضب١ ٭ٖداف ايربْاَر، نُا ُتعد ١ُ يتشدٜد ٚضا٥ٌ ايتكَُٝٗٚتعد ٚض١ًٝ 

 .يًربْاَر ٚتطٜٛسٙ فعاي١ يًتدطٝطٚض١ًٝ 

 ،،ٚاملعني،ٚاهلل املٛفل 

 يفهىو خمرجاث انتؼهى

ايتفسٜل بني ا٭ٖداف  َفّٗٛ كسدات ايتعًِ ٜٓبػٞ أًٚيا قبٌ ايتعسف ع٢ً

ٚاملدسدات، فا٭ٖداف تسنص ع٢ً ع١ًُٝ ايتعًِٝ، أٟ ع٢ً احملت٣ٛ أٚ َا ٜسٜد 

عكٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ تكدمي٘ يًط٬ب. أَا املدسدات فرتنص ع٢ً ع١ًُٝ ايتعًِ، 

َا ٖٛ َتٛقع َٔ ايطايب َعسفت٘ ٚايكدز٠ ع٢ً أدا٥٘ يف ْٗا١ٜ املٛقف  أٟ ع٢ً

 ايتعًُٝٞ.

ًًا  : فُج

اإلضٗاّ يف تطٜٛس ايجك١ ٚاملٗازات اي٬ش١َ يًُعًِ يتطبٝل املفاِٖٝ ٚاملباد٨  -

 (.ٖدفايرتب١ٜٛ ا٭ضاض١ٝ يف ضٝام ممازضات ١َٓٗ ايتعًِٝ )

ا٭ضاض١ٝ يف ممازضات٘ ايرتب١ٜٛ ٜطبل مبٗاز٠ ٚبجك١ املباد٨ ايرتب١ٜٛ  -

 (.كسزٚايتع١ًُٝٝ )
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َٔ ايٓٗر  ٜج١ يف فاٍ ايتعًِٝ ُتعٗس ؼًٛياإٕ ا٫ػاٖات ايدٚي١ٝ اؿد      

ايتكًٝدٟ املتُسنص سٍٛ ا٭ضتاذ إىل ايٓٗر املتُسنص سٍٛ ايطايب. إٕ ٖرا 

اّ ب٘ ايٓٗر ايبدٌٜ ٜسنص ع٢ً َا ٜتٛقع َٔ ايط٬ب إٔ ٜهْٛٛا قادزٜٔ ع٢ً ايكٝ

يف ْٗا١ٜ بسْاَر أٚ َكسز دزاضٞ، ٚبايتايٞ فإٕ ٖرا ايٓٗر ٜط٢ُ أٜكا بايٓٗر 

املبين ع٢ً املدسدات. ٚيف إطاز ٖرا ايٓٗر ٜتِ اضتدداّ عبازات تط٢ُ كسدات 

 ايتعًِ املكؿٛد٠ أٚ اختؿازًا كسدات ايتعًِ. 

َتٛقع َٔ عبازات تٛقح َا ٖٛ "  بأْٗا ايتعًِ كسدات تعسفٚبٓا٤ عًٝ٘         

   ". ايطايب َعسفت٘ ٚفُٗ٘، ٚايكدز٠ ع٢ً أدا٥٘ بعد ا٫ْتٗا٤ َٔ ع١ًُٝ ايتعًِ

ٚعاد٠ َا ٜتِ  ،املكازع ست٢ ميهٔ ٬َسعت٘ ٚقٝاضٖ٘ٚٞ تبدأ بفعٌ ْػط بؿٝػ١ 

ايتعبري عٔ املدسدات َٔ خ٬ٍ املعازف ٚاملٗازات ٚاملٛاقف ٚايكِٝ ٚاملٍٝٛ 

كسدات ايتعًِ ٖٞ أٖداف املاد٠ ايدزاض١ٝ  ميهٔ ايكٍٛ إٕٚبايتايٞ  ٚا٫ػاٖات.

بعد ؼككٗا، باإلقاف١ إىل َا خططت امل٪ضط١ ايتع١ًُٝٝ ٚا٭ضتاذ إنطاب٘ 

 يًط٬ب َٔ َعازف َٚٗازات ٚقِٝ، باضتعُاٍ َؿادز املعسف١ املدتًف١.

 أهًيت خمرجاث انتؼهى
ّٓا تسدع أ١ُٖٝ ك    ايربْاَر طٜٛس يتسدات ايتعًِ إىل أْٗا تٛفس أضاّضا َتٝ

إٕ ؼدٜد كسدات ايتعًِ داْب َِٗ َٚفٝد يريو ف ا٭نادميٞ ٚتؿُُٝ٘؛

يهاف١ ا٭طساف املع١ٝٓ بايربْاَر ا٭نادميٞ، فٗٞ تٛفس يًط٬ب املتٛقع 

ايتشاقِٗ بايربْاَر َعًَٛات دقٝك١ سٍٛ َا حيكك٘ ايربْاَر َٔ مسات يف 

دات املتٛقع١ َٔ املتدسز، ٜٚٛفس ٭زباب ايعٌُ َعًَٛات ناف١ٝ سٍٛ املدس

ايربْاَر مما ٜصٜد َٔ ثك١ اجملتُع بامل٪ضط١ ايتع١ًُٝٝ، ٖٚٞ أٜكا تكُٔ 

يًُ٪ضط١ ايتٛنٝد ع٢ً متاضو ٚاتطام املدسدات َٔ خ٬ٍ املٛاد ٚايعًّٛ 

ّٛ  ٠ َٓ٘.ايتدؿؿ١ٝ املدتًف١ اييت ٜػًُٗا ايربْاَر مبا حيكل ايػاٜات املسد
 :١تٝكاط اٯايٓتعًِ يف أ١ُٖٝ كسدات اي ٚميهٔ إمجاٍ

متجٌ أضاضا يتطٜٛس ايرباَر ا٭نادمي١ٝ، ٚتطاعد ع٢ً تٛفري ايٛقٛح ٚايتهاٌَ 

 ٚايرتابط داخٌ ٚبني ضًط١ً َٔ املكسزات ايدزاض١ٝ.
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ؼطني ايتعًِٝ ٚايتعًِ ٚايتكِٝٝ، ٚتٛدٝ٘ ايط٬ب يف تعًُِٗ يف ق٤ٛ أٖداف 

 قدد٠ ٚٚاقش١ تػسح َا ٖٛ َتٛقع َِٓٗ بدق١.

َٔ خ٬ٍ تعًُِٗ ايراتٞ، فُطت٣ٛ  أنربتٛفري فسؾ١ يًطًب١ يتشٌُ َط٪ٚي١ٝ 

دافعٝتِٗ يًتعًِ ٜستفع بطبب َعسفتِٗ املطبك١ مبا ٖٛ َتٛقع إ ٜهْٛٛا قادزٜٔ 

 ع٢ً فعً٘ ٚاملطت٣ٛ املتٛقع إٔ ٜؿًٛا إيٝ٘.

عًِ، ٚاختٝاز ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف ؼدٜد أْػط١ ايتعًِٝ ٚايتأعكا٤ َطاعد٠ 

 ٚطسم ايتكِٝٝ ٚأدٚات ايكٝاع املٓاضب١.ات ايتدزٜظ اضرتاتٝذٝ

١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚايط٬ب يف زؾد ايتكدّ ايرٟ ٜتشكل أعكا٤ َطاعد٠ نٌ َٔ 

ًّ  ١ُٝ.َٔ خ٬ٍ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ايتع

ؼكٝل تعإٚ َجُس بني ايط٬ب ٚعكٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ، مما ٜصٜد َٔ فسف 

 امل٪ضط١ ايتع١ًُٝٝ.ايٓذاح يف بًٛغ أٖداف ايربْاَر ٚؼكٝل زضاي١ 

١٦ٖٝ ايتدزٜظ ع٢ً ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ املطتدا١َ بٓا٤ ع٢ً ايتػر١ٜ أعكا٤ َطاعد٠ 

 ايسادع١ املرتتب١ ع٢ً ايتكِٝٝ املطتُس ملدسدات ايتعًِ.

إىل  ٚا٫ط٦ُٓإقُإ دٛد٠ اـد١َ ايتع١ًُٝٝ اييت تكدَٗا امل٪ضط١ ايتع١ًُٝٝ، 

٥ر تكِٜٛ كسدات تعًِ يد٣ ايط٬ب ؼكٝل ز١ٜ٩ امل٪ضط١ ٚزضايتٗا يف ق٤ٛ ْتا

 ٚاـسجيني.

 َطاعد٠ امل٪ضط١ ايتع١ًُٝٝ يف َسادع١ ايربْاَر ٚقت٣ٛ املكسزات.

 متجٌ تطبٝكا ملدخٌ تؿُِٝ املٓٗر املتُسنص سٍٛ املتعًِ.

 يستىياث خمرجاث انتؼهى

 تٛدد َطتٜٛات َتعدد٠ ملدسدات ايتعًِ َٔ سٝح دزد١ عَُٛٝتٗا، َٓٗا:     

كسدات ايتعًِ ايعا١َ املطتٗدف١ اييت ٜػرتى يف ؼكٝكٗا مجٝع َطت٣ٛ  -

 ايط٬ب املًتشكني أٚ املتدسدني َٔ امل٪ضط١ ايتع١ًُٝٝ.

 َطت٣ٛ كسدات ايتعًِ املطتٗدف١ َٔ بسْاَر أنادميٞ َعني. -

 َطت٣ٛ كسدات ايتعًِ املطتٗدف١ َٔ َكسز دزاضٞ َعني. -
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َٔ املدسدات ايعا١َ إىل املدسدات ٖٚهرا تتدزز َطتٜٛات كسدات ايتعًِ     

اـاؾ١ َٚٔ املدسدات ٚاضع١ ايٓطام إىل املدسدات ايدقٝك١ احملدد٠ يف ْطام 

 َاد٠ َع١ٓٝ.

 ٚفُٝا ًٜٞ عسض َٛدص ملطتٜٛات كسدات ايتعًِ:    

ٚتعسف مبدسدات تعًِ ايجكاف١ ايعا١َ اييت ٜٓبػٞ إٔ حيككٗا  َطت٣ٛ اؾاَع١:

املعسف١  ١ٝ، بؿسف ايٓعس عٔ ؽؿؿاتِٗ، َجٌ:مجٝع طًب١ امل٪ضط١ ايتعًُٝ

ٚاؿسف ع٢ً ممازض١  قِٝ املٛاط١ْٓطإ، ٚانتطاب ٚايفِٗ مبفاِٖٝ سكٛم اإل

، َٚٗازات َٔ اضتدداّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات سكٛق٘ ا٫ْتداب١ٝ، ٚايتُهٔ

 ايتٛاؾٌ ايفعاٍ، َٚٗازات اؿؿٍٛ ع٢ً ٚظٝف١. 

 :)بني َععِ ايرباَر ا٭نادمي١ٝ( أَج١ً كسدات ايتعًِ املػرتن١َٚٔ       

 .ايتعًِ املطتُس

 .ايطًٛى املط٪ٍٚ ٚا٭خ٬قٞ

 .ايتٛاؾٌ اؾٝد ٚانتطاب َٗازات تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات

 .١ٝ عاي١ٝ ضٛا٤ َٓفسّدا أّ يف فُٛع١ْٛع يسغب١ ٚايكدز٠ ع٢ً ايكٝاّ بعٌُ ذٟا

 .ايكدزات ايف١ٝٓ املدتًف١

 ايه١ًٝ بٛؾفٗا َ٪ضط١ تع١ًُٝٝ ؽؿؿ١ٝ بٛقع تٗتِ: ايه١ًَٝطت٣ٛ 

ًتشكني بربافٗا ا٭نادمي١ٝ امل ايطًب١ ؾُٝع َػرتن١ تعًِ كسدات

ًًا. املدتًف١  عٔ ؽتًف تعًِ مبدسدات ايؿسف١ايعًّٛ  ؽؿؿات تػرتى فُج

، َجٌ ايعًّٛ ايطب١ٝ، ٜػرتى فٝٗا ط٬ب ؽؿؿات ايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ اييت تًو

 بني املػرتى اؾرعد تع يف ٖرا املطت٣ٛ ايتعًِ ٚكسداتٚايعًّٛ اهلٓدض١ٝ. 

 .املتكازب١ ايتدؿؿات طًب١

 تسنص تعًِ كسدات تٛقع املطت٣ٛ ٖرا ٚيف: ا٭نادميَٞطت٣ٛ ايربْاَر ز. 

 َٔ ١َٓٗ ايربْاَر ٜهٕٛ ٚقد. ب١ٝٓٝ ؽؿؿات فُٛع١ أٚ َعني ؽؿـ ع٢ً

أٚ  ٚايرتب١ٝ املبهس٠؛ داز٠ ا٭عُاٍ،ٚإ ٚاهلٓدض١ املد١ْٝ، ايطب ايبػسٟ،: َجٌ املٗٔ،

ٚتػٌُ  .ٚعًّٛ اؿٝا٠ ٚايتازٜذ، ايًػ١ ايعسب١ٝ،: َجٌ ،اَعٝٓا ؽؿؿ ٜهٕٛد ق
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كسدات ايتعًِ املطتٗدف١ َٔ ايربْاَر كسدات ايتعًِ ايعا١َ املػرتن١ ع٢ً 

 َطتٜٛٞ اؾاَع١ ٚايه١ًٝ. 

بٛقع كسدات تعًِ ٜٚتِ يف ٖرا املطت٣ٛ ا٫ٖتُاّ د. َطت٣ٛ املكسز ايدزاضٞ: 

دقٝك١ ٚقدد٠ تستبط باملاد٠ ايدزاض١ٝ اييت ٜػًُٗا َكسز دزاضٞ َعني، َٔ 

املكسزات اييت ٜػًُٗا ايربْاَر ا٭نادميٞ، ٚيرا فٗٞ تػتل َٔ كسدات ايتعًِ 

 املطتٗدف١ ع٢ً َطت٣ٛ ايربْاَر.

 

 

 
 
 
 
 
 

 تصنيف خمرجاث انتؼهى

ٖٓاى ايعدٜد َٔ ايتؿٓٝفات اييت ٜعتُدٖا املدتؿٕٛ عاد٠ يف تبٜٛبِٗ ٭ْٛاع     

َّ اإ٫ إٔ أنجس ٖرٙ ايتؿٓٝفات غّٝٛعكسدات ايتعًِ،  ٖٛ تؿٓٝف  اٚاضتددا

ُٜعد  يٮٖداف Bloom بٓٝاَني بًّٛ ٚزفاق٘ ايتع١ًُٝٝ يف اجملاٍ املعسيف، ٚايرٟ 

أسد املسادع ا٭ضاض١ٝ املطاعد٠ يف ع١ًُٝ ؾٝاغ١ عبازات املدسدات، َٚساعا٠ 

املطتٜٛات املعسف١ٝ املدتًف١. ٜٚػٌُ ٖرا ايتؿٓٝف كسدات ايتعًِ اييت ٜتٛقع 

ُاي٘ ايربْاَر ايتعًُٝٞ أٚ بعد دزاضت٘ ملكسز ؼكٝكٗا َٔ داْب املتعًِ بعد إن

 .َا

ٜػتٌُ اجملاٍ املعسيف ع٢ً تًو املدسدات اييت تسنص ع٢ً ايٓاس١ٝ ايفهس١ٜ ٚ    

ناملعسف١، ٚايفِٗ، َٚٗازات ايتفهري. ٚقد اقرتح بًّٛ إٔ تهٕٛ املعسف١ َ٪يف١ َٔ 

 

 التصميم

 التنفيذ

الم

ؤ

س

س

 ة

ال

بر

نام

 ج

الم

 قرر

الو

 حدة
 المحاضرة

 َطتٜٛات كسدات ايتعًِ                                     
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أبطط َطت٣ٛ نع١ًُٝ ترنس  ضت١ َطتٜٛات َتتاي١ٝ ع٢ً غهٌ ٖسَٞ تبدأ َٔ

إىل أع٢ً بع١ًُٝ ايفِٗ، ٚايتطبٝل، ٚايتشًٌٝ ٚايرتنٝب،  ، َسّٚزااؿكا٥ل

 َطت٣ٛ، ٚاملتُجٌ بع١ًُٝ ايتكِٜٛ.

٘ َٔ َٓطًل إٔ املعسف١ ٫ تكتؿس زفاقٖرا ايتؿٓٝف نُا ٜس٣ بًّٛ ٚ ٚقد ُبين    

ت أنجس تتعداٙ يتػٌُ عًُٝاع٢ً ترنس ايطايب يًُعًَٛات ٚسفعٗا، ٚإمنا 

، نعًُٝات ايسبط ٚايتٓعِٝ ٚإعاد٠ ايتٓعِٝ ملعًَٛات٘ املهتطب١، ٚإؾداز اتعكّٝد

 ايطايب املهتطب١، َا مل ٜهٔ قادّزا٭سهاّ عًٝٗا. مبع٢ٓ أْ٘ ٫ ق١ُٝ ملعًَٛات ا

ٓ٘ َٔ تطبٝكٗا يف ظسٚف ددٜد٠، ٚتطٜٛس قدزات٘ ع٢ً إعاد٠ تٓعُٝٗا مبا ميّه

ع٢ً ؼًٌٝ تًو املعًَٛات ٚتسنٝبٗا ٚتكٛميٗا، مبا ٜ٪دٟ إىل تطٜٛس قدزات٘ 

َٚٗازات٘ اير١ٖٝٓ، يًتعاٌَ َع املعًَٛات املهتطب١، ٚاضتدداَٗا يفِٗ ايعامل َٔ 

 سٛي٘، ٚايتؿدٟ يًُػه٬ت اييت تٛادٗ٘ َٚعاؾتٗا. 

س١َٝ يتؿٓٝف ا٭ٖداف ايتع١ًُٝٝ يف اجملاٍ املعسيف، فإٕ ٚيف ق٤ٛ ايطبٝع١ اهل    

ؼكٝل ايطايب يٮٖداف يف املطتٜٛات ايعًٝا؛ ٜعتُد ع٢ً َطت٣ٛ ؼكٝك٘ 

يٮٖداف يف املطتٜٛات ايدْٝا. فاملعًَٛات أضاع َِٗ يًفِٗ، نُا إٔ املعًَٛات 

تُهٔ ؛ يٝاأضاّض اٝب َتطًّبٚايفِٗ قسٚز١ٜ يًتطبٝل، ٜٚهٕٛ ايتشًٌٝ ٚايرتن

 ِٝ.ٝاملٛاقف، ٚإؾداز ا٭سهاّ أٚ ايتكايطايب َٔ اؽاذ 

٫ٚ خيتًف ا٭َس بايٓطب١ يتؿٓٝف كسدات ايتعًِ اييت ٖٞ يف ا٭ؾٌ      

أٖداف تع١ًُٝٝ، باضتجٓا٤ دَر َطتٜٛٞ ايترنس ٚايفِٗ يف َطت٣ٛ ٚاسد ٖٛ 

ٝٗا َطت٣ٛ املعسف١ ٚايفِٗ، ٚمت إقفا٤ َفّٗٛ املٗازات ايتدؿؿ١ٝ أٚ نُا ٜطُ

ايبعض باملٗازات امل١ٝٓٗ ٚايع١ًُٝ، نتعبري عٔ َطت٣ٛ ايتطبٝل، نُا مت 

اضتدداّ املٗازات اير١ٖٝٓ أٚ ايعك١ًٝ نرتمج١ ملطتٜٛات ايتشًٌٝ ٚايرتنٝب 

ٚايتكِٜٛ يف تؿٓٝف بًّٛ ٚش٥٬َ٘ يٮٖداف ايتع١ًُٝٝ، أَا املٗازات ايعا١َ 

ًًبؿٛز٠ َباغس٠ٚا٫ْتكاي١ٝ فًِ ٜتكُٓٗا تؿٓٝف بًّٛ  هلا يف  ا، ٚيهٓٗا ػد متجٝ

ًًَطت عٔ إٔ تطٜٛسٖا يد٣ ايطًب١ ٜعتُد بؿٛز٠  اٜٛات اجملاٍ املعسيف ايطت١، فك

نبري٠ ع٢ً ْٛع١ٝ اضرتاتٝذ١ٝ ايتدزٜظ املطتدد١َ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ َع 
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بعض ا٫ضتجٓا٤ات، ٚقد مت إبساشٖا نُهٕٛ َطتكٌ يف تؿٓٝف كسدات ايتعًِ، 

ُّ اايعايٞ، بٛؾفٗا َتطًّب ايتعًِٝ ٚخاؾ١ً يف ّٜ اَٗ ًً اٚقسٚز عٔ  ايًٛظٝف١، فك

نْٛٗا َٔ املتطًبات ايكسٚز١ٜ يًفسد يًتعاطٞ َع َتطًبات ايتطٛز يف عؿسْا 

 ايسأٖ.

 :ُٖا نيْٛع تؿٓف إىلكسدات ايتعًِ ٕ فإ ،ٚبٓا٤ ع٢ً َا ضبل     

 َا ايرٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜعسف٘ ايطايب ٜٚطتٛعب٘؟ :املعسف١ ٚايفِٗ-

 َا ايرٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜفعً٘ ايطايب باملعازف املهتطب١؟ املٗازات: -

 َٗازات ذ١ٖٝٓ )عك١ًٝ(،ٚتتهٕٛ املٗازات َٔ ث٬ث١ َطتٜٛات فسع١ٝ ٖٞ:     

 َٗازات ؽؿؿ١ٝ )١َٝٓٗ ٚع١ًُٝ(، َٗازات عا١َ ٚاْتكاي١ٝ.

 Knowledge & Understanding): فاٍ املعسف١ ٚايفِٗ ) -1

، تدسزملإٔ ٜهتطبٗا ا تٛقعاييت ٜ ًَٛات ا٭ضاض١ٝ ٚاملفاِٖٜٝٚكؿد بٗا املع    

)انتطاب: اؿكا٥ل،  ربْاَر ا٭نادميٞ بٓذاحدزاض١ اي عٓد إنُاٍٜٚطتٛعبٗا 

ٓعسٜات اييت ٜتطًبٗا املفاِٖٝ، املؿطًشات، املباد٨، ايكٛاعد، ايكٛاْني، ٚاي

ع١ ، ٖٚٞ ؽتًف َٔ ؽؿـ ٯخس، عطب طبٝ(نادميٞا٭ايربْاَر دزاض١ 

 .ٚقت٣ٛ ايتدؿـ

 Intellectual Skills): فاٍ املٗازات اير١ٖٝٓ أٚ ايعك١ًٝ ) -2

ٜٚٗتِ ٖرا اجملاٍ بتطٜٛس قدزات ايتفهري ٚايعٌُ ايعًُٞ يًطايب، نتشًٌٝ      

املعسف١ ٚتسنٝبٗا ٚتكٛميٗا، أٚ إؾداز اؿهِ عًٝٗا؛ مبا ٜطاعد يف تطٜٛس 

تسنٝب املعًَٛات َٚٗازات٘ اير١ٖٝٓ َجٌ: ايتفهري اإلبداعٞ ٚا٫بتهازٟ، 

٠ ع٢ً تكدِٜ اؿذر ِٝ أٚ ايكدزٝايتكٚايتفهري ايٓاقد، ٚٚايبٝاْات ٚؼًًٝٗا، 

املٓطك١ٝ، ٚا٭دي١ ٚايػٛاٖد ٚايرباٖني؛ يًتعبري عٔ ٚدٗات ْعس قدد٠ عٔ 

ا٭غٝا٤ ٚايعٛاٖس، ْٚكدٖا، ٚإؾداز سهُ٘ عًٝٗا با٫ضتٓاد إىل اضتٓتادات 

 ع١ًُٝ َع١ًً َٓطكٝا.

 Professional &Practical):فاٍ املٗازات ايتدؿؿ١ٝ أٚ امل١ٝٓٗ)-3

Skills 



12 

 

ايكدز٠ ع٢ً اضتدداّ املاد٠ ايتع١ًُٝٝ يف تطبٝكات ١َٝٓٗ، ٚاييت  ٜكؿد بٗا     

بٓذاح، ٖٚٞ يف  ربْاَر ا٭نادميٞزاضت٘ يًٜٓبػٞ إٔ ٜهتطبٗا ايطايب بعد د

ّٜطبٝل، فُا ٜتعًُايٛقت ذات٘ تسمج١ ملبدأ ٚسد٠ ايٓعس١ٜ ٚايت  ا٘ ايطايب ْعس

 ع٢ً تطبٝك٘، َٚعسف١ ع٬قت٘ مبٗٓت٘ املطتكب١ًٝ.  آٜبػٞ إٔ ٜهٕٛ قادّز

 General &Transferable):فاٍ املٗازات ايعا١َ ٚا٫ْتكاي١ٝ )  -4

Skills 

ٜٚكؿد بٗا املٗازات غري ايتدؿؿ١ٝ، ٖٚٞ قسٚز١ٜ َٚتطًب ملُازض١ ايٛظٝف١،     

َٗازات عا١َ غري  ٖٜٚٞٚٓبػٞ إٔ ٜهتطبٗا ايطايب عٓد إنُاي٘ يًربْاَر. 

َستبط١ مبذاٍ ايتدؿـ فشطب، ٚإمنا قاب١ً يًتطبٝل يف فا٫ت اؿٝا٠ 

املدتًف١، ٚيريو ٜطًل عًٝٗا املٗازات اؿٝات١ٝ، ٚأٜكًا املٗازات ا٫ْتكاي١ٝ. ٚقد 

مسٝت َٗازات اْتكاي١ٝ َٔ َٓطًل إٔ ايطايب ٚإٕ نإ ٜهتطبٗا أثٓا٤ دزاضت٘ 

اضتدداَٗا يف فا٫ت أخس٣ غري ؽؿؿ٘؛ يف يتدؿؿ٘، يهٓ٘ قادز ع٢ً ْكًٗا ٚ

املٓصٍ َع أضست٘، يف ع٬قت٘ باٯخسٜٔ يف اجملتُع، يف ٚزؽ عٌُ، يف ْػاط٘ يف 

َٓعُات اجملتُع املدْٞ، يف اؾُعٝات ايع١ًُٝ ٚامل١ٝٓٗ ٚايسٜاق١ٝ ٚايجكاف١ٝ، 

ٚيف عُّٛ فا٫ت اؿٝا٠. َجاٍ ذيو: َٗازات ايتٛاؾٌ ايفعاٍ، َٚٗازات ايعٌُ 

  فسٜل، َٚٗازات ايتفاٚض، َٚٗازات اضتدداّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات.يف

 :ات ١َُٗ عٓد ؼدٜد كسدات ايتعًِاعتباز

 ساد١ ضٛم ايعٌُ. -                       اتطاقٗا َع زضاي١ ٚأٖداف ايربْاَر. -

 خؿا٥ـ اـسجيني. -                      َساعا٠ املعاٜري ا٭نادمي١ٝ ٚامل١ٝٓٗ. -

  :تىضيحي يثال

فُٝا ًٜٞ ددٍٚ ٜبني املكؿٛد مبدسدات ايتعًِ، َع بعض ا٭َج١ً ٚا٭فعاٍ 

 املطتدد١َ يف نٌ فاٍ:
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كسدات ايتعًِ 

 املطتٗدف١
 بعض ا٭فعاٍ املطتدد١َ أَج١ً َاذا تعين

 ٚايفِٗاملعسف١ 

(Knowledge 
& 

Understand
ing) 

املعًَٛات 

ٚاملفاِٖٝ 

ا٭ضاض١ٝ اييت 

ٜهتطبٗا جيب إٔ 

اـسٜر عٓد 

اْتٗا٥٘ َٔ ع١ًُٝ 

 ايتعًِ.

 ٚاضرتداع ترنس

 املفاِٖٝ غسح-املعًَٛات

 -املباد٨-ٚا٭فهاز

 -لاؿكا٥-ايكٛاْني

 ايٓعسٜات.

 -بنيٜ -ٜٛقح -ُٜعسف

 -ٜػسح-ٜؿف -ٜرنس

 ٜطرتدع-ٜفطس-ٜرتدِ

-خيتاز– ٜطُٞ – حيدد -

 -ٜػسح – ٜفطس -ٜعدد

 – ٜؿٓف–ًٜدـ – ٜٛقح

-ميٝص-حيٍٛ-ٜسادع

 ٜطتٓتر-ٜستب

 املٗازات اير١ٖٝٓ

أٚ ايعك١ًٝ  

(Intellectual 
Skills) 

ايكدزات ايعك١ًٝ 

 اييت ٜهتطبٗا

اـسٜر بعد 

اْتٗا٥٘ َٔ ع١ًُٝ 

 ايتعًِ.

 -ايتشًٌٝ َٗازات

 -ا٫ضتٓتاز -ايرتنٝب

 -املٓاقػ١-ا٫بتهاز

سٌ  -ايتفهري اـ٬م

ا٫ختٝاز َٔ  -املػه٬ت

أٚ بني عدد َٔ ايبدا٥ٌ 

 اـٝازات(.

-ٜ٪يف-ٜسنب -حيًٌ

 -خيطط -ٜسبط

-ٜكرتح  -ٜكازٕ -ٜٓتكد

 حيهِ –ٜتابعٜبتهس. -ٜتٓبأ

 – ٜفسض –ٜعُِ –خيترب –

-جيص٨ -ٜ٪يف–ٜٛؾٞ

-ٜٓعِ-ٜؿٓف-ٜفسم

 ٜعٝد-ٜكرتح-ُٜذُع

-ٜكطِ -ٜٛاشٕ -ايهتاب١

 -ٜبتهس -ٜفؿٌ -ٜسادع

 ٜستب

ٗازات امل

 ايتدؿؿ١ٝ

أٚ امل١ٝٓٗ  

(Profession
al 

&Practical 

املٗازات ايتطبٝك١ٝ 

املتعًك١ مبذاٍ 

ايتدؿـ ٚاييت 

جيب إٔ ٜهتطبٗا 

ايطايب عٓد 

إعداد ٚتؿُِٝ  -

 -اـسا٥ط ٚايُٓاذز 

ع٬ز املسق٢ ٚفل إدسا٤ات 

 -ضسٜس١ٜ قدد٠ 

َسادع١ اؿطابات 

-ُٜذُع -ٜطٛز -ٜؿُِ

 -ٜدٜس -ُٜعد  -ٜطتددّ

 – ٜٓفرٜتكٔ. -ٜطبل

 -ٜٓتر-حيٌ–ٜطتددّ

-ٜسضِ-ُٜعدٍ-جيٗص
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ٜتكُٔ اؾدٍٚ ايتايٞ فُٛع١ َٔ املدسدات، ٚاملطًٛب ؼدٜد ْٛع  :نشاط

 :نٌ َٓٗا يف ايعُٛد املكابٌ

 

Skills)  ،إنُاٍ ايربْاَر

ٚتعهظ ا٫ضتعداد 

٫ضتدداّ َٛاد 

أنادمي١ٝ يف 

 تطبٝكات ١َٝٓٗ.

تا١َٝ يًػسنات اـ

الاش  -ٚامل٪ضطات 

إداز٠  -ٚتؿُِٝ ٖٓدضٞ 

تػدٝـ -املٛازد املا١ٝ٥  

تؿُِٝ بسْاَر  -َسض 

 ٞ.ساضٛب

-ٜبين-ٜربٖٔ -ٜػػٌ

-ٜٓكح-ػٝدُٜ-ٜٓفر

 -ٜجبت-ُٜبدٍ-ُٜػري

-ٜٓػ٧-ٜٓٛع-جيٗص

-ػازبجيسٟ -ٜٓطل

-ٜكٝظ-ُٜذسب-ٜٛظف

-عٜٓذص َػازٜ-خيترب

 ميازع-ٜػدـ-ٜعاٜس

املٗازات ايعا١َ 

ٚا٫ْتكاي١ٝ 

(General 
&Transfera

ble Skills) 

َٗازات عا١َ غري 

َستبط١ 

بايتدؿـ أٚ 

 َكسز دزاضٞ.

َٗازات ا٫تؿاٍ، َٗازات 

َٗاز٠ -اؿاضب اٯيٞ

َٗاز٠ -ايعٌُ يف فسٜل

نتاب١  -ايٛقتإداز٠ 

قٝاد٠ اؿاضٛب -ايتكازٜس

ؽطٝط ٚتٓفٝر -

 -ايٓكاؽ-ايبشٛخ 

ايعسض -ايتفاٚض 

 ايتعًِ ايراتٞ. –ٚاإليكا٤ 

ع اؿاضب َبهفا٠٤ ٜتعاٌَ 

ٜعٌُ  -ًٜتصّ بايٛقت -

ًٜتصّ  -فسٜل  قُٔ

ٜتعاٌَ  -قٝات امل١ٓٗ بأخ٬

-ُٜدٜس-َع اٯخسٜٔ

 -ٜػازى-ٜكرتح-ٜٓاقؼ

ٜتعاٌَ بًػ١  -ِٜٗط

-ٜبادز-ٜطاعد-أدٓب١ٝ

-ٜفاٚض-ُٜبدٟ زأٜ٘

َع  ٜتٛاؾٌ -ٜدافع

ٜعٗس  -ٜتعإٚ-اٯخسٜٔ

 -قدزات ايتعًِ ايراتٞ

-ٜعٗس َٗازات ايكٝاد٠

-ٜطتددّ غبه١ املعًَٛات

 ٜعٗس َٗازات اإلداز٠
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 ٘ـــْٛع سزـــــاملد ّ

1 
 تٜطتددّ بهفا٠٤ ايتكٓٝات ٚا٭دٚات اهلٓدض١ٝ اؿدٜج١ يف فا٫

 .، ٚايٓكٌ، ٚاملطح، ٚإداز٠ اإلْػا٤ات ٚاملٝاٙ ٚايب١٦ٝا٭ب١ٝٓ
  

2 
ٜتٛاؾٌ بفعاي١ٝ َع ا٭طساف املدتًف١ ذات ايع٬ق١ ؿٌ املػه٬ت 

 اـد١َٝ.
  

3 ُّ    يًسٜاقٝات ٚاإلسؿا٤ ٚتطبٝكاتُٗا. ادّٝد اٜعٗس فٗ

4 
قك١ٝ اقتؿاد١ٜ إىل املباد٨ ٚاملفاِٖٝ ا٫قتؿاد١ٜ ٜٚكِٝ حيًٌ 

 املدتًف١.
  

5 
َٔ سٝح دق١ متجًٝ٘ يًُباد٨ ٚاملفاِٖٝ  ااقتؿادٜ آٜكد َٛقف

 ا٫قتؿاد١ٜ.
  

   ٜعٌُ بإْتاد١ٝ يف فسم عٌُ َتعدد٠ ايتدؿؿات. 6

7 
يًشسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ع٢ً  ٚا٫قتؿاد١ٜا٫دتُاع١ٝ ثاز ٜػسح اٯ

 َسس١ً َا بعد اؿسب.
  

8 
يف  ٚنٝف١ٝ تسابطٗا َّعا ٜعٗس املعسف١ ٚايفِٗ يف ايعًّٛ ايتذاز١ٜ

 .ايع١ًُٝ ايػا١ًَ إلداز٠ ا٭عُاٍ
  

ّٝ اٜؿُِ بسْاًف 9    يًرتمج١ ايفٛز١ٜ. اساضٛب

ّٝنٌ املعكد٠ يف أدا٤ ايطاق١ ٜكرتح اؿًٍٛ يًُػا 11 ّٝ اغفٗ    .اٚخط

   .عٓٗا خ ٚاـسٚز باضتٓتادات َٓاضب١ٜٛفطس ْتا٥ر ايبش 11

12 
ٜٛظف ايتكٓٝات املتطٛز٠ يتشًٌٝ نفا٠٤ اضتدداّ ايطاق١ يف 

 ايعًُٝات ايؿٓاع١ٝ املعكد٠.
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 خمرجاث انتؼهى املستهذفت
ًِّ ب٘      عٓاؾس ٕ امل٪ضطات ايتع١ًُٝٝ ؽتًف عٔ بعكٗا ايبعض يف أَٔ املط

يًس٣٩ ٚايسضا٥ٌ اييت تتبٓاٖا ٚا٭ٖداف اييت  ْعُٗا ٚظُٝع َهْٛاتٗا تبعًا

ًً تطع٢ إىل ؼكٝكٗا عٔ طبٝع١ ؽؿؿاتٗا ٚظسٚف ب٦ٝتٗا املدتًف١،  افك

ٝل دٛد٠ كسدات تًو ٚطبٝع١ ٚأْٛاع املدسدات، نٌ ذيو جيعٌ َٔ ؼك

ًً اامل٪ضطات أَّس ىل ْعاّ إتع١ًُٝٝ ، يرا فكد أؾبح تٛد٘ امل٪ضطات ايايٝظ ضٗ

َّايع١ًُٝ اي  باملدسدات املطتٗدف١.ا نبرّي اتع١ًُٝٝ اؿدٜح ايرٟ ٜٛيٞ اٖتُا

ٚتتكح فهس٠ اٖتُاّ امل٪ضطات ايتع١ًُٝٝ مبفّٗٛ املدسدات املطتٗدف١ اييت     

ىل ؼكٝكٗا َٔ خ٬ٍ ضعٝٗا إلزقا٤ سادات َٚتطًبات ضٛم ايعٌُ، ٚإذا إتطع٢ 

ناْت امل٪ضطات ايتع١ًُٝٝ مل ؼكل املطت٣ٛ املطتٗدف َٔ قُإ اؾٛد٠ يف 

باملعسف١ ٚاملٗازات  املتُج١ً)ايفع١ًٝ كسداتٗا، فتكّٛ بكٝاع َٚكاز١ْ كسداتٗا 

)املطتٗدف١( اييت تكُٔ ىل املدسدات ايطُٛس١ إ (ٚايهفا٤ات يف ْٗا١ٜ ايربْاَر

ىل املدسدات املطتٗدف١ إَعاٜري اؾٛد٠، مما ٜتطًب ايٓعس اؿد ا٭د٢ْ َٔ 

ٞ اؿدٜح، ٜٚتكح ذيو يف أِٖ َدخ٬ت ايٓعاّ ايتعًُٝ ٣سدإباعتبازٖا 

 :ايتايٞ ايػهٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خمرجاث انتؼهى املستهذفت نهربنايج األكادميي

 ممخرجات التعل

 )المستهدفة(

العمليات  المدخالت 
 واإلجراءات 

 التعلممخرجات 

 )الفعلية(

 

 القياس والمقارنة

 رفععملية 

 و يساوي أكبر من أ 

 أقل   من 

 عملية تحسين
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ٖداف ؼدد َا ٜتٛقع َٔ ايطايب إٔ سدات ايتعًِ ملطت٣ٛ ايربْاَر ٖٞ أك     

ٜعسف٘ ٜٚفُٗ٘ أٚ ٜهٕٛ قادزا ع٢ً ايكٝاّ ب٘ َٔ أعُاٍ بعد ا٫ْتٗا٤ بٓذاح َٔ 

ايربْاَر ا٭نادميٞ. ٜٚتِ ؼدٜدٖا يف ق٤ٛ املعاٜري ا٭نادمي١ٝ أٚ املطتٜٛات 

 امل١ٝٓٗ يًُ٪٬ٖت، يتهٕٛ َتٛافك١ َعٗا. 

ٚميهٔ إٔ تؿف كسدات ايتعًِ يًربْاَر ايتػري يف املعسف١ ٚاملٗاز٠ أٚ       

ايهفا٠٤ أٚ ايٓتٝذ١ ايٓٗا١ٝ٥ املرتان١ُ يًُشؿ١ً ايه١ًٝ يتعًِ ايطايب مبا 

ٜتُاغ٢ َع َطت٣ٛ امل٪ٌٖ أٚ املد٣ ايتأًٖٝٞ ايرٟ ٜطتٗدف٘ ايربْاَر 

يتشام بايربْاَر. ا٭نادميٞ، ٜٚتكُٔ ذيو املعسف١ ايكب١ًٝ يًطايب عٓد ا٫

داشات اييت متٓشٗا امل٪ضط١ املطتٗدف١ ٚاملتٛقع١ تعرب عٔ اإل ٚكسدات ايتعًِ

املٛانب١ ملطتٜٛات امل٪٬ٖت ايٛط١ٝٓ.  َٚٔ ٖٓا تأتٞ أ١ُٖٝ املكاز١ْ بني كسدات 

ّٝاايتعًِ املطتٗد ّٝا أٚ ؽؿؿ ّٝا َٗٓ ، َٔ أدٌ قُإ ف١ ٚاملعاٜري املتفل عًٝٗا دٚي

تُس َع َا ٖٛ َكبٍٛ َٔ ممازضات َٚعاٜري َٔ داْب اهل٦ٝات متاغٝٗا املط

 ٚامل٪ضطات امل١ٝٓٗ ٚايتدؿؿ١ٝ. 

ؼدد َا ٖٛ أضاضٞ يًربْاَر  ٚكسدات تعًِ بسْاَر أنادميٞ َعني

 ا٭نادميٞ، َجٌ:

 ملاذا ايتشل ايطًب١ بايربْاَر؟

 َاذا جيب إٔ ٜهتطبٛا عٓد اضتهُاٍ دزاض١ ٖرا ايربْاَر؟

ٕ ايطًب١، إٔ ٜهٕٛ ايطًب١ املًتشكٛ ٕ أٚ تٛقعاتِٗ َٔتفعَٛاذا ٜعتكد املٓ

بايربْاَر ٜعسفْٛ٘ َأٚ ٜهْٛٛا قادزٜٔ ع٢ً ايكٝاّ ب٘ أٚ َا ٜعتكدٙ املٓتفعٕٛ أٚ 

 ؟يػٗاد٠ِ اييت ضٝشؿٌ عًٝٗا ايطًب١ٜتٛقعْٛ٘ َٔ ايربْاَر أٚ ايدزد١ َأٚ ا

 األكادمييؤشراث األداء نهربنايج خمرجاث انتؼهى انفرػيت وي:6-1

بعد اضتهُاٍ إعداد كسدات تعًِ ايربْاَر ا٭نادميٞ، ٜتِ ػص١٥ نٌ     

َٓٗا إىل عدد َٔ كسدات ايتعًِ ايفسع١ٝ، عٝح ٜفهو نٌ كسز تعًِ إىل 

 :كسدات تعًِ فسع١ٝ َأٚ َ٪غسات أدا٤، ٚذيو بٗدف (4-5)

 .تطٌٗٝ ع١ًُٝ تطهني كسدات ايتعًِ يف املكسزات ايدزاض١ٝ
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 .يهٌ كسز تعًِ ٚايتعًِ امل١ُ٥٬ايتعًِٝ  اضرتاتٝذٝاتاختٝاز 

 .ؼدٜد َؿادز ايتعًِ يهٌ كسز تعًِ

 .إعداد أْػط١ تعًِ يهٌ كسز تعًِ

ِِ امل١ُ٥٬ يهٌ كسز تعًِ  .اختٝاز أدٚات ايتكٝٝ

 كتابت خمرجاث انتؼهى املستهذفت نهربنايج األكادميي: 6-0

كسدات ايتعًِ املطتٗدف١ َٔ ايربْاَر ا٭نادميٞ متجٌ ا٭ضاع ايرٟ     

ٜستهص عًٝ٘ ؼدٜد كسدات ايتعًِ ملطت٣ٛ املكسز ايدزاضٞ. ٚيرا ؼتاز 

ؾٝاغتٗا إىل عٓا١ٜ خاؾ١، يهٞ تعهظ نٌ َا ٖٛ َِٗ َٔ احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ يف 

نادميٞ ايتدؿـ. ٜٚٓبػٞ إٔ تهٕٛ كسدات ايتعًِ املطتٗدف١ يًربْاَر ا٭

ايٛطين يًُٗٔ. ٚتطتددّ يف نتابتٗا  باإلطازٚاملكسزات َت١ُ٥٬ ٚٚثٝك١ ايؿ١ً 

ايتكازب يف  ايفِٗ أٚأفعاٍ ْػط١ قدد٠ ٚٚاقش١ غري قاب١ً يًبظ أٚ ض٤ٛ 

 املع٢ٓ ٚايتفطري.

 ٚتهتب كسدات ايتعًِ إَا بطسٜك١ املؿدز ايؿسٜح:     

 ع٢ً: ... ضٛف ٜهٕٛ املتدسز قادّزاا٭نادميٞ بعد ا٫ْتٗا٤ بٓذاح َٔ ايربْاَر 

 بسْاَر ساضٛبٞ يًرتمج١ ايفٛز١ٜ. تؿُِٝ -

 تفطري ْتا٥ر ايبشح ٚاـسٚز باضتٓتادات َٓاضب١. -

 ايعٌُ بفاع١ًٝ ١َٝٓٗٚ نذص٤ َٔ فسٜل ايعٌُ. -

 اضتدداّ تك١ٝٓ ا٫تؿا٫ت ٚاملعًَٛات. -

 ايكاعد٠ ايتاي١ٝ: اضتدداّ ب أٚ بطسٜك١ املؿدز امل٪ٍٚ

 ايتعًِ = فعٌ ْػط + احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ + غسط أٚ َعٝاز ا٭دا٤.كسز 

ع٢ً  ا٭نادميٞ ضٛف ٜهٕٛ املتدسز قادّزابعد ا٫ْتٗا٤ بٓذاح َٔ ايربْاَر      

 إٔ: 

 يًرتمج١ ايفٛز١ٜ. اٜؿُِ بسْاَر ساضٛبٝ -

 ٜفطس ْتا٥ر ايبشح ٚاـسٚز باضتٓتادات َٓاضب١. -

 فسٜل ايعٌُ.ٜعٌُ بفاع١ًٝ ١َٝٓٗٚ نذص٤ َٔ  -
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 ٜطتددّ تك١ٝٓ ا٫تؿا٫ت ٚاملعًَٛات. -

 إٔ كسز ايتعًِ ٜتهٕٛ َٔ: ايطابك١ ايكاعد٠ َٔ خ٬ٍٜتكح 

تعرب عٔ ايعٌُ ايرٟ ٜٛد٘ ايطًب١ إىل ا٭دا٤ املطًٛب، ٚاييت  أفعاٍ أدا١ٝ٥: -

 جيب إٔ تؿف ايعٌُ ايرٟ ضٝكّٛ ب٘ املتعًِ بعد اْتٗا٥٘ َٔ ع١ًُٝ ايتعًِ.

ٜٚػري إىل املٛقٛع املساد َعاؾت٘ َٔ خ٬ٍ املٛاقف ٚا٭ْػط١  احملت٣ٛ: -

 ايتع١ًُٝٝ املدتًف١، ٜٚتكُٔ عاد٠ إسد٣ َفسدات قت٣ٛ املكسز.

يهٞ ٜٚعرب عٔ َطت٣ٛ ا٭دا٤ ايرٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜؿٌ إيٝ٘ املتعًِ يف أدا٥٘؛  املعٝاز:

إذا نإ املتعًِ . ٜٚعد املعٝاز امل٪غس ايرٟ مهِ يف ق٥ٛ٘ اٜهٕٛ ٖرا ا٭دا٤ َكبًٛي

 دسزقد تعًِ ا٭دا٤ أٚ ايطًٛى باملطت٣ٛ املطًٛب أّ ٫، َٚٔ ثِ مهِ إذا نإ امل

ؼكل أّ مل ٜتشكل، َٚٔ ذيو ٜتكح أ١ُٖٝ ٖرا ايعٓؿس يهٌ َٔ عكٛ ١٦ٖٝ 

 ايتدزٜظ ٚاملتعًِ، إذ ٜتِ يف ق٥ٛ٘ ع١ًُٝ ايتكِٜٛ.

كسدات ايتعًِ َٚجٌ ٖرٙ املدسدات تهٕٛ ٚاضع١ بطبٝعتٗا ٭ْٗا ؼدد    

ِ املطتٗدف١ َٔ املطتٗدف١ َٔ ايربْاَر بهاًَ٘. ٖٚٞ ؽتًف عٔ كسدات ايتعً

ٕ ٖرٙ ا٭خري٠ تػري بٛقٛح إىل ايهٝف١ٝ اييت ضٛف ٜعٗس فٝٗا املكسز َٔ سٝح إ

 ايط٬ب َعسفتِٗ ٚفُِٗٗ َٚٗازاتِٗ أٚ نفا٤تِٗ يف ْطام َاد٠ دزاض١ٝ َع١ٓٝ. 

 يستىي انربنايج األكادمييهى ػهً أيثهت ملخرجاث انتؼ: 6-3
 ا٫ْتٗا٤ بٓذاح َٔ ٖرا ايربْاَر ضٛف ميتًو اـسجيٕٛ: بعدٚايفِٗ: املعسف١ 

١ً ٚايفِٗ ملكداز ٚاضع َٔ ايعًّٛ ايتذاز١ٜ، ٚنٝف١ٝ تسابطٗا َعًا املعسف١ املفّؿ

 يف إطاز ايع١ًُٝ ايػا١ًَ إلداز٠ ا٭عُاٍ. 

  ايفِٗ اؾٝد يًسٜاقٝات ٚاإلسؿا٤ ٚتطبٝكاتُٗا.

بعد ا٫ْتٗا٤ بٓذاح َٔ ٖرا ايربْاَر ضٛف ميتًو املٗازات اير١ٖٝٓ ٚايع١ًُٝ:

 اـسجيٕٛ: 

 ايكدز٠ ع٢ً ؼًٌٝ املػه٬ت ايتذاز١ٜ ٚاقرتاح اؿًٍٛ املٓاضب١ هلا. 
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ايكدز٠ ع٢ً املػازن١ بجك١ ٚبٓذاح يف املػسٚعات اهلٓدض١ٝ ؿٌ خدَات ايبٓا٤ 

ا٭طساف ذات ايؿ١ً  بفاع١ًٝ َعٛاؾٌ َٔ سٝح اؾٛاْب ايف١ٝٓ ٚاإلداز١ٜ ٚايت

 إلعاد٠ سًٗا. 

بعد ا٫ْتٗا٤ بٓذاح َٔ ٖرا ايربْاَر ضٛف ٜتُهٔ اـسجيٕٛ املٗازات ايعا١َ: 

:َٔ 

 .تكدٜس قسٚز٠ ايت١ُٝٓ املطتدا١َ ايٛط١ٝٓ ٚايعامل١ٝ 

 َتٓٛع١.ايكدز٠ ع٢ً تطبٝل املفاِٖٝ ٚاملٗازات املهتطب١ يف ضٝاقات 

 َطتكٌ.ايكدز٠ ع٢ً ايعٌُ بػهٌ  

 فسٜل.ايكدز٠ ع٢ً ايعٌُ بفعاي١ٝ يف 

 بٓفط٘.ايكدز٠ ع٢ً ؼٌُ َط٪ٚي١ٝ تعًُ٘ 

 كتًف١.ايكدز٠ ع٢ً ايتعًِ َٔ اـربات املهتطب١ َٔ ضٝاقات 

 ايكدز٠ ع٢ً فِٗ ٚدٗات ْعس َتعدد٠.

ايرباَر ٚيتتُٝص كسدات ايتعًِ عٔ غريٖا َٔ املفاِٖٝ املتداٚي١ يف تؿُِٝ     

 ا٭نادمي١ٝ، ٬ٜسغ إٔ كسدات ايتعًِ املطتٗدف١ يًربْاَر ا٭نادميٞ:

 يٝطت قا١َُ٥ ط١ًٜٛ َٔ املٗازات ايدقٝك١ اييت جيب إٔ ٜتكٓٗا املتدسز.

يٝطت أٜكا قا١ُ٥ قؿري٠ َٔ ايهفاٜات اييت تفسض ع٢ً ايكا٥ُني ع٢ً ايربْاَر 

 .َٔ خازد٘

تطٜٛسٖا بايتعإٚ َع قطاع  يع١ًُٝ أنادمي١ٝ ١َٝٓٗ ٜتِ تهٕٛ ْتاّدا

 .ا٭عُاٍ/املٗٔ احملًٞ عٝح تعهظ استٝاداتِٗ

 .ع٢ً ا٭نجسكسز (01-11)بني تهٕٛ َا 

ع٢ً َطت٣ٛ ايربْاَر ا٭نادميٞ  عاد٠ ٜعرب عٔ كسدات ايتعًِ املطتٗدف١

 نُا ًٜٞ: َتطًط١ً  زَٛش ٚأزقاّباضتدداّ 

A1,A2, A3,B1,B2,B3,C1,C2, C3,D1,D2,D3, … 

 تطىير خمرجاث انتؼهى املستهذفت نهربنايج األكادميي :6-4
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تطٜٛس كسدات ايتعًِ املطتٗدف١ ع٢ً َطت٣ٛ ايربْاَر ع١ًُٝ مجاع١ٝ       

تعا١ْٝٚ ٚيٝطت فسد١ٜ، سٝح ٜػرتى يف تطٜٛسٖا مجٝع أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف 

ايكطِ ا٭نادميٞ َٔ ذٟٚ ايتدؿـ ٚاـرب٠، إىل داْب َػازن١ ا٭طساف 

 ا٭خس٣ َٔ املطتفٝدٜٔ.

يربْاَر أنادميٞ  ايتعًِ املطتٗدف١دات ٚتػرتى أطساف عد٠ يف ٚقع كس       

 :َعني، ميهٔ إٔ ٜهٕٛ املػازنٕٛ

 .أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف ايتدؿـ

 أعكا٤ ايًذ١ٓ ا٫ضتػاز١ٜ )إٕ ٚددت ؾ١ٓ اضتػاز١ٜ يًربْاَر(.

 .ممجًٞ أزباب ايعٌُ يف اجملتُع احملًٞ

 ع١ٓٝ َٔ خسجيٞ ايربْاَر )اختٝازٟ(.

َر أنادميٞ َعني تتبع املطتٗدف١ َٔ بسْا ٚعٓد تطٜٛس كسدات ايتعًِ      

 ت١ٝ:اـطٛات اٯ

 :ؼدٜد ايطٝام -اـط٠ٛ ا٭ٚىل

 :ٚفٝٗا تتِ َسادع١ اٯتٞ             

 .ز١ٜ٩ اؾاَع١ ٚزضايتٗا ٚأٖدافٗا ايتع١ًُٝٝ )إٕ ٚددت(

 .كسدات تعًِ اؾاَع١ ايعا١َ )إٕ ٚددت(

 .ايهفاٜات امل١ٝٓٗ )بايٓطب١ يًتدؿؿات امل١ٝٓٗ(

َعاٜري اؾُعٝات ٚاملٓعُات امل١ٝٓٗ )خاؾ١ َا ٜتؿٌ بايرتخٝـ ملصاٚي١ امل١ٓٗ 

 (.بايٓطب١ يًتدؿؿات امل١ٝٓٗ

 .َعاٜري ا٫عتُاد ا٭نادميٞ/ اعتُاد ايرباَر

 .كسدات تعًِ بساَر كتاز٠ َٔ نًٝات ٚداَعات مماث١ً

 :ايعؿف ايرٖين -اـط٠ٛ ايجا١ْٝ

ع٢ً بد٤ ايٓكاؽ ٚتٛدٝٗ٘ بني أعكا٤ ١٦ٖٝ  قد تطاعد ا٭ض١ً٦ ايتاي١ٝ          

 :ايتدزٜظ

 َا أدٚاز اـسجيني املتٛقع١ يف ٖرا ايتدؿـ؟



22 

 

َا املعسف١، ٚاملٗازات، ٚايؿفات اييت حيتادٗا أزباب ايعٌُ، ٚايدزاضات ايعًٝا، 

 ايربْاَر؟ٚاملٓعُات اييت تطع٢ يتٛظٝف خسجيٞ 

ايطًب١ دزاض١ ٖرا ايربْاَر  َا املعسف١، ٚاملٗازات، ٚايؿفات ايكسٚز١ٜ ٫ضتهُاٍ

 بٓذاح؟

 ٔ ع٢ً فعً٘ عٓد انتُاٍ دزاض١ ايربْاَر؟ايرٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ايطًب١ قادزٜ َا

َا خربات أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ املتؿ١ً مبا ٜٓبػٞ إٔ ٜتكٓ٘ املتدسز عٓد 

 ايتدسز َٔ ايربْاَر؟

 ايتدقٝل: -اـط٠ٛ ايجايج١

ت١ٝ يف َسادع١ كسدات تعًِ ايربْاَر ميهٔ اضتدداّ نٌ َٔ ا٭ض١ً٦ اٯ       

 :اييت مت إعدادٖا يف اـط٠ٛ ايطابك١

 َا ايػسض َٔ نٌ كسز تعًِ؟

ٌٖ تعهظ كسدات تعًِ ايربْاَر ز١ٜ٩ ٚزضاي١ اؾاَع١، ٚايه١ًٝ، ٚايكطِ؟ ٌٖٚ 

 تتطل َع ايتٛد٘ ا٫ضرتاتٝذٞ يًذاَع١؟

 َنَٝف تتهاٌَ كسدات تعًِ ايربْاَر َع كسدات تعًِ اؾاَع١؟ 

ُّاٌٖ  :)مبع٢ٓ يًربْاَر  ٖٞ تهساز أّ تعُٝل أّ تعهظ ُبعّدا كتًًفا َٚٗ

 ا٭نادميٞ(؟

 نٝف تدَر كسدات تعًِ ايربْاَر ا٭ْػط١ ايؿف١ٝ ٚاي٬ ؾف١ٝ يف اؾاَع١؟

ميهٔ اضتدداّ نٌ  ،٫ٚ٠ٛضتعساض كسدات تعًِ ايربْاَر يف ٖرٙ اـط       

 :ض٪اٍ َٔ ا٭ض١ً٦ اٯت١ٝ

 ٌٖ ايعٓاؾس ا٭ضاض١ٝ ملدسدات ايتعًِ َتٛافس٠ يف ؾٝاغ١ نٌ كسز تعًِ؟

 ٌٖ كسز ايتعًِ ٚاقح َٚٛدص، ٫ يبظ فٝ٘، َٚفّٗٛ؟

ٌِ كسز ايتعًِ قابٌ يًكٝاع  قدد بدق١ تطاعد ع٢ً َتطٜٛس أٚ اختٝاز  –َٖ

 إدسا٤ات تكِٝٝ ا٭دا٤ِ؟

 ؼكٝك٘؟ ميهٔ ؼكٝل كسدات ايتعًِ يف فتُع ايتعًِ؟ٌٖ ميهٔ 

 ٚقع ايؿٝاغ١ ايٓٗا١ٝ٥ ملدسدات ايتعًِ -اـط٠ٛ ايسابع١
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 .تستٝب قا١ُ٥ كسدات ايتعًِ عطب ا٭ٚي١ٜٛ

إذا يصّ ا٭َس، مبع٢ٓ إذا ناْت ايكا١ُ٥ ايٓٗا١ٝ٥  ٪05اضتدداّ خٝاز خؿِ 

 .ط١ًٜٛ

قبٌ أعكا٤ ايفسٜل فُٝا إذا نإ تٓاقؼ قا١ُ٥ كسدات تعًِ ايربْاَر َٔ 

 يدِٜٗ أ١ٜ ٬َسعات أٚ تداخ٬ت َع ايرباَر ا٭خس٣ يف ايه١ًٝ.

ػهً يستىي  تقييى جىدة صياغت خمرجاث انتؼهى املستهذفت:6-5
 انربنايج

ٜتشدد َطت٣ٛ دٛد٠ ؾٝاغ١ كسدات ايتعًِ املطتٗدف١، ع٢ً َد٣ َساعاتٗا      

 يًُعاٜري اٯت١ٝ: 

 امل٪ضط١ ايتع١ًُٝٝ ٚعٔ ايكِٝ اييت متجًٗا.تعبريٖا عٔ زضاي١ 

 كسدات ايتعًِ املطتٗدف١ أٚ َع يًربْاَر اتطاقٗا َع املعاٜري ا٭نادمي١ٝ

ّٝا ّٝا ٚدٚي  ..يرباَر أنادمي١ٝ مماث١ً إقًُٝ

 عبازاتٗا طُٛس١ قكك١ يسضاي١ ايربْاَر ٚأٖداف٘ ايعا١َ. 

 َٔ املكسزات ايدزاض١ٝ امل١ُٗ.  تػطٞ عدّدا سٝح إْٗاؾٝاغاتٗا ٚاضع١ ٚعا١َ َٔ 

 .ٚقاب١ً يًتكِٝٝؾٝاغتٗا ٚاقش١ ٚقدد٠ 

 ممه١ٓ ايتشكٝل ٚٚاقع١ٝ َٔ سٝح َساعاتٗا يًُٛازد املتٛافس٠ اي٬ش١َ يتشكٝكٗا.

يتشكٝكٗا ايتدزٜظ ٚأضايٝب ايتكِٝٝ املٓاضب١ ١ُ َع اضرتاتٝذٝات َتٛا٥

 .ٚتكُٝٝٗا

ؼدد بٛقٛح ايٓاتر أٚ ا٭دا٤ املتٛقع َٔ ايطايب َؿاغ١ باضتدداّ أفعاٍ ْػط١ 

 أٚ اـسٜر.

 َساعاتٗا ملطت٣ٛ امل٪ٌٖ أٚ ايدزد١ ايع١ًُٝ اييت ميٓشٗا ايربْاَر.

 .يًٛقت احملدد يًربْاَر َساعاتٗا

غا١ًَ جملا٫ت ايتعًِ املدتًف١ " املعسف١ ٚايفِٗ، َٚٗازات ايتفهري ٚايبشح، 

 سدات ايعا١َ املػرتن١.ٚاملٗازات امل١ٝٓٗ ٚايع١ًُٝ ٚاملد

 ١٦ٖٝ ايتدزٜظ.عكٛ ب ٚياا ٚاقش١ ٚقاب١ً يًفِٗ يهٌ َٔ ايطيػتٗ
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 تسكني خمرجاث انتؼهى

ٕ ؼدٜد كسدات ايتعًِ املطتٗدف١ يٝظ نٌ غ٤ٞ، فريو ٚسدٙ ٫ ٜهفٞ إ   

يكُإ ؼكٝل كسدات ايتعًِ املطتٗدف١ َٔ ايربْاَر، ذيو إٔ تؿُِٝ 

ايرباَر ايتع١ًُٝٝ ٜطتًصّ ايتفهري بهٝف١ٝ ا٫ْتكاٍ مبدسدات ايتعًِ املطتٗدف١ 

، ٜٚتِ كك١"إىل َطت٣ٛ ايتشكل ايفعًٞ "كسدات ايتعًِ احملَٔ َطت٣ٛ ايتٛقع 

إلاش ذيو بتشدٜد ٚاختٝاز ايٛضا٥ٌ اي٬ش١َ يتشكٝل َا مت ؼدٜدٙ َٔ 

كسدات تعًِ، بتشدٜد اضرتاتٝذٝات ايتعًِٝ ٚايتعًِ املٓاضب١، ٚؼدٜد طسم 

ّٝا ايتكِٝٝ ٚاحملهات املطتدد١َ، يًتأند َٔ ؼ ككٗا ايفعًٞ، ثِ َٛا٤َتٗا بٓا٥

 َع كسدات ايتعًِ املطتٗدف١.

أٟ تؿُِٝ خسٜط١ املٓٗر،  :ؿطًح ٜكؿد ب٘ كسدات ايتعًِ َٚتطهني     

بني أْػط١ ايتعًِٝ ٚايتعًِ اييت تطاعد  إعداد َؿفٛف١ تعٗس بٛقٛح ايرتابط

املتعًِ ع٢ً بٓا٤ املعاْٞ )اضرتاتٝذٝات ايتعًِٝ ٚايتعًِ(، َُٚٗات ايتكِٝٝ )طسم 

ِ ع١ًُٝ ايتكِٝٝ( َٔ داْب ٚكسدات ايتعًِ املكؿٛد٠ َٔ داْب آخس. ٚتت

 ١َ يف ؾٝاغ١ كسدات ايتعًِ ْفطٗا.عٔ طسٜل تٓػٝط ا٭فعاٍ املطتدد ايسبط

ظٗاز املٓاضب١ يتطهني كسدات ايتعًِ ٚإ( ا٭دا٠ ط١ املٓٗرٚتعد خسٜ      

ايع٬قات بني أٖداف ايربْاَر ٚكسدات ايتعًِ املطتٗدف١ َٓ٘، ٚتٛقٝح يف أٟ 

تكدِٜ ٚدعِ ٚؼكٝل ٚتكِٝٝ نٌ دص٤ َٔ ايربْاَر أٚ أٟ َكسز دزاضٞ ضٝتِ 

 كسز َٔ كسدات ايتعًِ املطتٗدف١.

ط١ املٓٗر ٖٛ طسٜك١ يًتكِٝٝ، ٜطتددّ يتشدٜد أٜٔ َٚت٢، ٚنٝف ٚتؿُِٝ خسٜ

 يتعًِ قُٔ بسْاَر أنادميٞ َعني.ٜتِ تدزٜظ ٚتكِٝٝ كسدات ا

ط١ املٓٗر ؼٌٜٛ قٛز اٖتُاّ تطهني كسدات ايتعًِ َٔ خ٬ٍ خسٜ ٜٚفٝد     

عًُٝٞ إىل كسدات ، ٚاحملت٣ٛ ايتٓٗر َٔ ايتُسنص سٍٛ أْػط١ ا٭ضتاذامل

ٍ سٛ زٟ يٝهٕٛ املٓٗر أنجس متشّٛزا. ٖٚرا ايتشٍٛ قسٚايتعًِ املُطتٗدف١

 ١ َٓ٘.املتعًِ ٚكسدات ايتعًِ املطتٗدف
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ٕ تطهني كسدات ايتعًِ ع١ًُٝ بٓا١ٝ٥ تتطًب ايتفهري يف ايسٚابط إ    

املدتًف١ يًربْاَر ا٭نادميٞ، َٚٔ خ٬ٍ اتباع ٖرٙ ٚايع٬قات بني ا٭دصا٤ 

املٓٗذ١ٝ ٜتُهٔ َطٛزٚ ايربْاَر َٔ ؼكٝل ايرتابط ايبٓا٥ٞ بني ا٭دصا٤ 

 املتبع يف ايربْاَر.  املدتًف١ يًُٓٗر

تبدأ َٔ أٖداف ايربْاَر ا٭نادميٞ ٚكسدات ايتعًِ  ٚع١ًُٝ ايتؿُِٝ    

أضاضٗا ٜتِ ؼدٜد احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ املساد تػطٝت٘، ٚبايتايٞ  املطتٗدف١ ٚع٢ً

ؼدٜد املكسزات ايدزاض١ٝ اييت ضٛف ٜػًُٗا ايربْاَر َٔ خ٬ٍ تطهني 

ض١ٝ اييت ٜػًُٗا كسدات ايتعًِ املدطط١ ملطت٣ٛ ايربْاَر يف املكسزات ايدزا

ميٞ ٭ٕ كسدات ايتعًِ املطتٗدف١ َٔ ايربْاَر ا٭ناد ايربْاَر. ْٚعّسا

 ْطاقٗا ٚاضع، فٗٞ ؼدد ايطٝام ايعاّ يًُكسزات ايدزاض١ٝ ايفسد١ٜ. 

ؼدٜد كسدات ايتعًِ ت٣ٛ املكسز ايدزاضٞ ٖٞ ٚاـط٠ٛ ا٭ٚىل ع٢ً َط    

َا  املطتٗدف١ َٔ املكسز، ثِ ؼدٜد اـطٛط ايعسٜك١ يًُشت٣ٛ. ٖٚهرا فعٓد

اختٝاز طسم  ، فإْ٘ َٔ املُهٔ إٔ ٜتِقدد٠ تهٕٛ كسدات ايتعًِ يًُكسز

ايتكِٝٝ املٓاضب١، تًٝٗا ؼدٜد قهات ايتكِٝٝ اييت ضٝتِ اضتدداَٗا يتشدٜد 

دزد١ َطت٣ٛ اإللاش. ٚبٓا٤ ع٢ً اـطٛات ايطابك١ ٜتِ اختٝاز طسم ايتدزٜظ 

املٓاضب١، ٚتؿُِٝ اضرتاتٝذٝات ايتعًِٝ ٚايتعًِ املٓاضب١ يدعِ ٚمتهني ايط٬ب 

ِٝ ايهًٞ داف املكسز. ٚأخرّيا، فإٕ ايتكٝتعًِ ٚبًٛغ أَٖٔ ؼكٝل كسدات اي

يًع١ًُٝ ع٢ً َطت٣ٛ ايربْاَر َٚطت٣ٛ املكسز، ميهٔ َٔ تطٜٛس املكسزات 

، يكُإ َطا١ُٖ ٜػًُٗا ايربْاَر يف مجٝع دٛاْبٗاايدزاض١ٝ ايفسد١ٜ اييت 

مجاع١ٝ  ؿٛز٠كسدات ايتعًِ املطتٗدف١ ع٢ً َطت٣ٛ املكسزات ايفسد١ٜ ب

 ت ايتعًِ ايٛاضع١ املطتٗدف١ َٔ ايربْاَر ايعاّ.ٚتسان١ُٝ ؼكٝل كسدا

 ع٢ً ايٓشٛ امل٥٬ِ ٜٓبػٞ َساعا٠ َا ٜأتٞ: تطهني كسدات ايتعًِٚي   

ع٢ً ا٭قٌ، ٜتشكل َٔ خ٬ٍ َكسز ٚاسد، إٔ نٌ كسز تعًِ حيتاز إىل إٔ 

ٚبايتايٞ جيب إٔ ٜتِ زبط مجٝع كسدات ايتعًِ يًربْاَر مبا ٜػًُ٘ 

دزاض١ٝ. ٚيف ساي١ ٚدٛد كسز تعًِ دٕٚ َكسز يف ايربْاَر،  ايربْاَر َٔ َكسزات
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فإٕ ذيو ٜتطًب إَا دَر املدسز قُٔ َكسز دزاضٞ قا٥ِ ضبل ايتٛؾٌ إيٝ٘ أٚ 

تط١ُٝ َكسز ددٜد يٝشكل املدسدات اييت ٫ ٜٛدد هلا َكسز أٚ إٔ حيرف كسز 

 ايتعًِ إٕ نإ ٜؿعب ؼدٜد َكسز دزاضٞ حيكك٘.

طِٗ يف ؼكٝل كسدات ايتعًِ. يربْاَر جيب إٔ َٜكسز دزاضٞ يف ا إٔ نٌ

َٚع٢ٓ ذيو أْ٘ جيب اضتبعاد أٟ َكسز ٫ ٜطِٗ يف ؼكٝل كسدات ايتعًِ 

 املتفل عًٝٗا يًربْاَر.

 :يالحظت

تأند َٔ إٔ كسدات ايتعًِ املطتٗدف١ َٔ ايربْاَر اْعهطت يف املكسزات      

ايدزاض١ٝ، ٚيف َؿادز ايتعًِ، ٚإٔ كسدات ايتعًِ يًُكسز اْعهطت أثٓا٤ 

ايتدزٜظ بكٝاّ ايطًب١ بأْػط١ تعًِ َٚٗاّ تكِٝٝ َهٓتِٗ َٔ ايتدزب عًٝٗا 

 ٚانتطابٗا بؿٛز٠ َٓٗذ١ٝ دقٝك١.
 هًقرر انذراسيخمرجاث انتؼهى املستهذفت ن

كسدات ايتعًِ املطتٗدف١ ع٢ً َطت٣ٛ املكسز ايدزاضٞ ٖٞ تعبريات تؿف َا      

بعد  ٕ قادزا ع٢ً ايكٝاّ ب٘ َٔ أدا٤تٛقع َٔ ايطايب إٔ ٜعسف٘ ٜٚفُٗ٘ ٜٚهُٜٛ

ا٫ْتٗا٤ بٓذاح َٔ دزاض١ املكسز، أٟ أْٗا تؿف َا ضٛف ٜطتطٝع ايطايب إظٗازٙ 

ػتل ٫ْتٗا٤ بٓذاح َٔ املكسز ايدزاضٞ. ُٚتبعد ا َعسف١ ٚفِٗ َٚٗازات َٔ

 املطتٗدف١ كسدات ايتعًِ املطتٗدف١ يًُكسز ايدزاضٞ َٔ كسدات ايتعًِ

 يًربْاَر.

ط١ تٛشٜع كسدات ايتعًِ ملكسزات ايدزاض١ٝ ٜتِ َٔ خ٬ٍ خسٜإٕ ؼدٜد ا   

يًربْاَر، ٚإٔ ؼدٜد ايٛسدات ايتع١ًُٝٝ اييت ٜػًُٗا املكسز ايدزاضٞ ع٢ً َد٣ 

)ايفؿٌ ايدزاضٞ( ٜتِ باغتكاقٗا َٔ كسدات ايتعًِ اييت  اأزبع١ عػس أضبٛع

 ٜطتٗدفٗا املكسز.

 ٚتتكُٔ ع١ًُٝ تطٜٛس املكسز ايدزاضٞ ايكٝاّ باـطٛات اٯت١ٝ:    

 ايتعًِ املطتٗدف١ َٔ املكسز ايدزاضٞ. ؾٝاغ١ كسدات
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اختٝاز أْػط١ ايتعًِ )اضرتاتٝذٝات ايتعًِٝ ٚايتعًِ، ٚتؿُِٝ ايٛسدات 

 ايتع١ًُٝٝ( اييت تطٌٗ ؼكٝل كسدات ايتعًِ.

ؼدٜد طسم ايتكِٝٝ املٓاضب١ اييت متهٔ ايط٬ب َٔ إظٗاز إلاشِٖ ملدسدات 

 ايتعًِ.

٣ٛ املكسز َتؿ١ً مبدسدات ايتعًِ َساعا٠ نٝف إٔ كسدات ايتعًِ ع٢ً َطت

 املطتٗدف١ يًربْاَر، ٜٚتِ ذيو َٔ خ٬ٍ اضتػاز٠ فسٜل ايربْاَر.

 َسادع١ ٚتعدٌٜ كسدات ايتعًِ، ٚأْػط١ ايتعًِٝ ٚايتعًِ، ٚطسم ايتكِٝٝ.

 ستهذفت نهًقرر انذراسيكتابت خمرجاث انتؼهى امل: 8-1

سنص كسدات ايتعًِ املطتٗدف١ َٔ املكسز ع٢ً ايتعًِ ٚيٝظ ع٢ً ايتعًِٝ، ُت    

، ٚيهٓٗا تٗتِ بتشدٜد َا ضٛف ٜكّٛ ب٘ احملاقس أٚ ا٭ضتاذفٗٞ ٫ تٗتِ بتشدٜد 

َا ضٛف ٜطتطٝع إٔ ٜكّٛ ب٘ ٜٚعٗسٙ املتعًِ. ٜٚػرتط عٓد نتابتٗا إٔ ؼدد 

يكٝاّ ب٘ يهٞ جيتاش املكسز. ع٢ً ا بدق١ َا جيب إٔ ٜهٕٛ ايطايب قادّزاعبازاتٗا 

َٚٔ املِٗ عٓد ؾٝاغتٗا ا٭خر بعني ا٫عتباز إٔ مجٝع كسدات ايتعًِ 

املطتٗدف١ ع٢ً َطت٣ٛ املكسزات ايدزاض١ٝ ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ قاب١ً يًتكِٝٝ. َٚٔ 

 املِٗ إٔ تساعٞ ا٫ْطذاّ بني املكسز ٚايربْاَر نهٌ.

 سز بعباز٠: ٚتبدأ نتاب١ كسدات ايتعًِ املطتٗدف١ يًُك    

ٜتبع ٖرٙ ع٢ً إٔ...  ٤ بٓذاح َٔ املكسز، ضٛف ٜهٕٛ ايطايب قادزًابعد ا٫ْتٗا    

 -ٜؿُِ -ٜٓكد -سًٌ ٟ-ٜفطس -)ٜٛقحايعباز٠ اختٝاز فعٌ ْػط 

بايتايٞ قد سككٛا  ٗاز أِْٗ تعًُٛا، ٜٚهْٕٛٛظإ ايط٬ب َٔيٝتُهٔ ( ٜػازى

، املدسدات. ٚيف ٖرٙ املسس١ً جيب ػٓب اضتدداّ بعض ا٭فعاٍ ايٛاضع١

َا  ،(أٚ ٜدزى ٜعٜٞطتٝكٔ، ٜس٣، ، ٜفِٗ، ٜكدز، ٜطتطٝع، ٜطتٛعب،)ٜعسفَجٌ:

َٔ ذيو، ميهٔ  . ٚبدًياإىل ايػُٛض ٚايعسق١ يًتأٌٜٚ أَهٔ ذيو، فٗٞ متٌٝ

ايتفهري يف َا جيب إٔ ٜهٕٛ ايط٬ب قادزٜٔ ع٢ً ايكٝاّ ب٘ يٝعٗسٚا أِْٗ 

ٜس. ٚيف ساي١ اضتدداّ أفعاٍ َجٌ: انتطبٛا املعسف١ اي٬ش١َ ٚايفِٗ أٚ ايتكد
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يًط٬ب َطت٣ٛ ايفِٗ املطًٛب، أٚ َكداز  ٫ ٜهٕٛ ٚاقّشا، فإْ٘ ٜعسف، ٜٚفِٗ

 ذاح. املعسف١ اي٬ش١َ ٫ضتهُاٍ املكسز بٓ

ٚميهٔ اضتدداّ أفعاٍ كتًف١ إلظٗاز َطتٜٛات كتًف١ َٔ ايتعًِ. ع٢ً      

. ( سٝح إٕ اهلدف .ضبٌٝ املجاٍ، يف َكسز ايتُٗٝدٟ )املدخٌ/ َكد١َ إىل.

يًطايب ميهٔ إٔ ٜهٕٛ انتطاب املعسف١ ٚتطٜٛس ايفِٗ ا٭ضاضٞ، فإٕ كسدات 

قد تتطًب َٔ ايط٬ب إٔ ٜهْٛٛا ايتعًِ املطتٗدف١ يف َجٌ ٖرا ايٓٛع َٔ املكسزات 

غسح أٚ َٓاقػ١. ٚيهٔ يف َكسز : ؼدٜد، تٛقٝح، ٚقع قا١ُ٥، ٚؾف، قادزٜٔ ع٢ً

اهلدف َٓ٘ يًطايب تطٜٛس ايفِٗ غاٌَ، فإٕ  سٝح ٜهٕٛدزاضٞ َتكدّ، 

، تجُنيؾٝاغ١،  :٬ب إٔ ٜهْٛٛا قادزٜٔ ع٢ًكسدات ايتعًِ قد تتطًب َٔ ايط

تكِٜٛ، أٚ بٓا٤، ٚنًُا تكدّ ايط٬ب يف ايربْاَر ضٝهٕٛ َٔ املتٛقع إٔ تكدٜس، 

 تعهظ ؾٝاغ١ كسدات ايتعًِ طبٝع١ َا سكك٘ ايط٬ب َٔ تكدّ يف تعًُِٗ. 

 ػهً يستىي املقرر انذراسي أيثهت ملخرجاث انتؼهى :8-2
 بعد ا٫ْتٗا٤ بٓذاح َٔ املكسز، ضٛف ٜهٕٛ ايط٬ب قادزٜٔ ع٢ً:       

  فُٛع١ ٚاضع١ َٚتٓٛع١ َٔ طسم ايتعًِٝ ٚايتعًِ اييت ميهٔ ؼدٜد

 اضتدداَٗا بفعاي١ٝ يف ايتعًِٝ ايعايٞ.

  .ًَِٝٓاقػ١ ْعسٜات ايتعًِ اييت تعصش ْٗذِٗ يف ايتع 

  املٓعُات.غسح دٚز املعًَٛات احملاضب١ٝ يف 

 ْرتْت ٚدفٗا يف خط١ اي١ٝ اضرتاتٝذٝات ايتطٜٛل ع٢ً اإلؼدٜد فع

 ايتطٜٛل. 

 دٜد ٚايتكِٜٛ ايٓاقد يًدٝازات ا٫ضرتاتٝذ١ٝ املتاس١ يًػسنات.ايتش 

  .تؿُِٝ َٛقع تفاعًٞ ع٢ً اإلْرتْت ي٬ضتدداّ َٔ قبٌ ط٬ب اؾاَع١ 

 .تطبٝل ايٓاقد يًٓعس١ٜ يتشًٌٝ اـرب٠ امل١ٝٓٗ 

 .ٚقع اـطٛط ايعسٜك١ يفًطف١ ْكد١ٜ غدؿ١ٝ يتطٜٛس املٓاٖر ايدزاض١ٝ 

 ٗ١ ذاتٝا بفعاي١ٝ ٚنفا٠٤. تطٜٛس َٗازات ايدزاض١ املٛد 

 .تكِٜٛ أثس تدخًِٗ ايطسٜسٟ يف ساي١ َع١ٓٝ 
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 :٬َسع١

 قدزاملٗازٟ  باملهٕٛ ايتعًِ كسدات ؾٝاغ١ يد٣ أنرب ثكٌ إعطا٤ ٜٓبػٞ

. أنتطبٗا اييت باملعازف ايطايب ٜفعً٘ ٕأ ٜٓبػٞ مبا ا٫ٖتُاّ أٟ. اإلَهإ

 انتطبٗا اييت املعازف بهِ ا٫ٖتُاّ ايتعًِ كسدات َدخٌ يف املِٗ فًٝظ

 تطبٝل ع٢ً قادزا ايطايب أؾبح َد٣ أٟ إىل ٚإمنا يًُكسز، دزاضت٘ َٔ ايطايب

 املعسف١. ٖرٙ

 تطىير خمرجاث انتؼهى املستهذفت نهًقرر انذراسي:8-3

يهتاب١ كسدات ايتعًِ املطتٗدف١ ع٢ً َطت٣ٛ املكسز ايدزاضٞ، ميهٔ ايكٝاّ         

 باٯتٞ:

  ايتعًِ املطتٗدف١ ع٢ً َطت٣ٛ ايربْاَر، ثِ ؼدٜد ؼًٌٝ كسدات

 كسدات ايتعًِ اييت ميهٔ يًط٬ب ؼكٝكٗا َٔ خ٬ٍ املكسز ايدزاضٞ.

  ؼدٜد احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ ايرٟ ضٛف ضٝتٛدب ع٢ً ايط٬ب إٔ ٜتُهٓٛا

 ؟سكا٥ل، َفاِٖٝ، تطبٝكات، ْعسٜات(َٓ٘ يف املكسز )

 ١َ اييت ميهٔ إٔ ٚايع١ًُٝ ٚايعا ؼدٜد َٗازات ايتفهري ٚاملٗازات امل١ٝٓٗ

نطابٗا يًط٬ب؟ َج٬ً: )َٗازات ايهتاب١، َٗازات اؿاضٛب، ٜطِٗ املكسز يف إ

 َٗازات ايبشح، َٗازات ايتفهري ايٓاقد، َٗازات سٌ املػه٬ت(؟

 امل١ٓٗ، ايتعًِ  )أخ٬قٝات ػاٖات اييت ٜدعُٗا املكسز؟ َجًًاؼدٜد ا٫

يعًُا٤ ٚايبشح يف اجملاٍ املطتُس، تكدٜس امل١ٓٗ، أٚ املاد٠ ٚاجملاٍ، أٚ ايعًِ، ٚا

 ايعًُٞ(.

  اختٝاز املعازف ٚاملفاِٖٝ أٚ ايككاٜا ٚاملٗازات ٚا٫ػاٖات ا٭نجس أ١ُٖٝ

اييت تًيب سادات ايط٬ب، َع قسٚز٠ تٛفري اإلطاز املفاُٖٝٞ امل٥٬ِ هلا 

 ٫سكا.

 ازات كسدات ايتعًِ عٝح تػٌُ نٌ عباز٠ ايعٓاؾس اٯت١ٝ:نتاب١ عب 

 (.)ايطايبَٔ ٖٛ املطتفٝد؟  - أ
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 –سضِ ٜ –ٜؿُِ  –خيطط  –)حيًٌَا ايطًٛى ايرٟ ضٛف ٜكّٛ ب٘  -ب

 ٜتٛاؾٌ بفاع١ًٝ...(. -ٜٓكد –ٜبني  – ٜطبل  –ٜفطس 

 .(...اقتؿاد ايطٛم –اشدٖاز اؿكازات  )عٛاٌََفّٗٛ َٔ املاد٠ ايتع١ًُٝٝ - دـ

ٚفِٗ أٚ  َا ايعسٚف اييت يف ظًٗا ضٛف ٜعٗس ايطايب َا ميتًه٘ َٔ َعسف١ -د

 ا٫ْتٗا٤ َٔ دزاض١ املكسز(. بعد)أدا٤ ٜطتطٝع إلاشٙ َٔ 

ُّا –َا َطت٣ٛ دٛد٠ ا٭دا٤  -ٖـ ، )َج٬: ظٛد٠ عاي١ٝ تؿٌ إىل أٚ نًٝفا ن

 .عاي١ٝ(أٚ بهفا٠٤، بفاع١ًٝ، بدق١  %،ْطب١ 

ٚملا ناْت كسدات ايتعًِ املطتٗدف١ ع٢ً َطت٣ٛ املكسز متجٌ اؿد ا٭د٢ْ َٔ    

املتطًبات املتٛقع١ َٔ ايطايب يٝذتاش بٓذاح املكسز، فإْ٘ ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ كسدات 

ايتعًِ ممه١ٓ ايتكِٝٝ بطسٜك١ َباغس٠ أٚ با٫ضتد٫ٍ. ٚؼدٜد املطت٣ٛ ايفعًٞ 

املطتٗدف١، ميهٔ إٔ ٜتِ فكط باضتدداّ يتشكٝل ٚإلاش ايطايب ملدسدات ايتعًِ 

 طسٜك١ ايتكِٝٝ، يف ق٤ٛ قانا٠ َع١ٓٝ.

ٚيريو، فإٕ ايتؿُِٝ اؾٝد يًُكسز، ٜٗتِ بايسبط بني اضرتاتٝذٝات ايتعًِٝ      

ٚايتعًِ، ٚطسم ايتكِٝٝ َٔ ْاس١ٝ، ٚكسدات ايتعًِ َٔ ْاس١ٝ ثا١ْٝ، ٜٚٓبػٞ إٔ 

ٜبني ايسبط بني كسدات ايتعًِ  تتبني بٛقٛح ٖرٙ ايع٬قات َٔ خ٬ٍ ددٍٚ

ذا نإ ٚاضرتاتٝذٝات ايتعًِٝ ٚايتعًِ ٚطسم ايتكِٝٝ املطتدد١َ يف املكسز. فُج٬، إ

بانتطاب ايطايب َٗازات ايعسض ايػفٟٛ، فإٕ  كسز ايتعًِ املطتٗدف ٜع٢ٓ

اضرتاتٝذ١ٝ ايتعًِٝ ٚايتعًِ املٓاضب١ يتشكٝك٘، ضتهٕٛ اضتدداّ طسٜك١ املػسٚع أٚ 

ا٫ضتكؿا٤، ٚايطسٜك١ امل١ُ٥٬ يتكِٝٝ كسز ايتعًِ يف ٖرٙ اؿاي١ ٖٞ طسٜك١ 

 اضتدداّ ايعسض ايفعًٞ َٔ قبٌ ايطايب.

 ػهً يستىي املقرر ياغت خمرجاث انتؼهىجىدة صتقييى :8-4

َٔ املفٝد عٓد ؾٝاغ١ كسدات ايتعًِ ايرتنٝص ع٢ً َا ْتٛقع إٔ ٜهٕٛ ايط٬ب      

إٔ ٜتِ ايتعبري عٔ  كسز أٚ ايربْاَر. َٚٔ املِٗ أّٜكاقادزٜٔ ع٢ً ايكٝاّ ب٘ يف ْٗا١ٜ امل

كسدات ايتعًِ بعبازات بطٝط١ ٚٚاقش١ عٝح تهٕٛ َف١َٛٗ بػهٌ ٚاقح َٔ قبٌ 

إٕ كسدات ايتعًِ    ملُتشٓني اـازدٝني. ايط٬ب ٚا٭ضاتر٠ ٚأؾشاب ايعٌُ ٚا



31 

 

َا، فإْ٘  ؼدد ايتعًِ ا٭ضاضٞ يًُكسز، ٚبايتايٞ عٓد ؾٝاغ١ كسدات ايتعًِ ملكسز

َّا  ؼدٜد املعٝاز ا٭د٢ْ املكبٍٛ يتُهني ايطايب َٔ ايٓذاح يف َٔ املتفل عًٝ٘ عُٛ

دات ايتعًِ َٔ كس املكسز. ْٚتٝذ١ يريو فُٔ املطتشطٔ إٔ ٜهٕٛ يدٜٓا عدد قًٌٝ

 َٔ كسدات ايتعًِ ايططش١ٝ. َٔ عدد نبري  ا٭ضاض١ٝ بدًيا

َععِ املسادع فُٝا ٜتعًل بعدد كسدات ايتعًِ اييت جيب  ايؿدد تػريٚيف ٖرا     

إٔ تهتب يهٌ َكسز إىل " أْ٘ َٔ غري املُهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى أنجس َٔ مثا١ْٝ 

ػس٠ كسدات فإْٓا زمبا كسدات تعًِ يهٌ َكسز". ٚيف ساي١ ؾٝاغ١ أنجس َٔ ع

ْكّٛ بتشدٜد تفاؾٌٝ أنجس َٔ اي٬شّ يًُٓٗر ٚقد تؿبح ع١ًُٝ ايتكِٜٛ ؾعب١ 

 ايتدبري.

َّا،       ( كسدات. 11-5َا بني )ٜٓبػٞ ملععِ املكسزات إٔ تهٕٛ يدٜٗا  عُٛ

ّٝاعٛايٞ ضت١ كسد باختؿاز فإٕ َكسّزاٚ ، ات تعًِ َهتٛب١ بطسٜك١ دٝد٠ ٜعد َجاي

قد ٗرا ٜعين أْو تطع١ كسدات تعًِ فأَا إذا ٚددت ْفطو تهتب أنجس َٔ 

 .ذٖبت بعّٝدا دّدا

ّٓتدٍ ؾٝاغ١ امل يهَٞٔ داْب آخس ٚ         تكٛميٗا؛  ادسز عٔ أدا٤ ايطايب ٜٚهٕٛ ممه

ؿٝاغ١ فإْ٘ ي ٚيرا ،عاٍ ْػط١ قاب١ً يًكٝاع ٚامل٬سع١ٜٓبػٞ إٔ تطتددّ أف

 ٜٓبػٞ ايتكٝد مبا ًٜٞ: كسدات ايتعًِ بؿٛز٠ دٝد٠

، اُكسز ايدزاضٞ بطسٜك١ أنجس ؼدّٜدإٔ تؿاغ كسدات ايتعًِ املطتٗدف١ يً -1

 يف ؾٛز٠ أفعاٍ أدا١ٝ٥ يهٌ ٚسد٠ َٔ ٚسدات املكسز.

 أٚ ايٓػاط ايتعًُٝٞ. ضتاذإٔ ٜؿف كسز ايتعًِ أدا٤ املتعًِ ٚيٝظ ا٭ -2

قاب١ً يًكٝاع ٜٓبػٞ عٓد ؾٝاغ١ كسدات ايتعًِ ػٓب اضتدداّ أفعاٍ غري  -3

، ٜعًِ، ٜطتطٝع، عٞ، ٜطتٛعب، ٜطتػعس، ٜعتكدَجٌ: ٜدزى، ٜفِٗ، ٜعسف، ٜ

ًُِٜ، ٜس٣، ٜكدز، ... ٭ٕ ٖرٙ ا٭فعاٍ  غاَك١  نُا ذنسْا ضابًكاٜطتٝكٔ، 

 ٚعسق١ يًتأٌٜٚ، ٚبايتايٞ ٜؿعب قٝاضٗا.
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 ا٭زبع١: املعسف١ٜساع٢ عٓد ؼدٜد كسدات ايتعًِ إٔ تهٕٛ غا١ًَ يًُذا٫ت  -4

َع َساعات  ٚايفِٗ، املٗازات اير١ٖٝٓ، املٗازات ايتدؿؿ١ٝ، املٗازات ايعا١َ

 . تهاًَٗا َع كسدات ايتعًِ املطتٗدف١ يًُكسزات ا٭خس٣
 

 انفروق بني خمرجاث انتؼهى ػهً يستىي انربنايج ويستىي املقرر -2
م بني كسدات ايتعًِ ع٢ً َطت٣ٛ ايربْاَر َٚطت٣ٛ املكسز ميهٔ تٛقٝح ايفسٚ

 باؾدٍٚ ايتايٞ: زاضٞايد

 
  

 كسدات ايتعًِ ملطت٣ٛ املكسز كسدات ايتعًِ ملطت٣ٛ ايربْاَر

 َتٛقع١ َٔ ايطايب/ املتعًِ َٔ اـسٜر َتٛقع١

 ايربْاَر ؼكٝكٗا ٚاضع ٜػٌُ ْطام

 نهٌ

ٜكتؿس ع٢ً املكسز  ْطام ؼكٝكٗا قدد

 املعني

 ايتكِٝٝايتشكٝل ممه١ٓ  ٚايتكِٝٝ ممه١ٓ ايتشكٝل

 ايًػ١: 

 عبازات طُٛس١ -

 ْطاقٗا ٚاضع -

 ايًػ١: 

 عبازات دقٝك١  -

 ْطاقٗا قدد -
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 غــــــــاملراج
ٖـ(: كسدات ايتعًِ املكؿٛد٠، ْطد١ َٔ 1435املطًظ، عبدٙ قُد ) -

أدبٝات ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ، َسنص ايتطٜٛس ا٭نادميٞ ٚقُإ اؾٛد٠، داَع١ 

 ؾٓعا٤.

َعاٜري اؾٛد٠ ايػا١ًَ يف َ٪ضطات ايتعًِٝ (: 2118) ، زاغدبٔ قُد -

 -فًظ قُإ اؾٛد٠ ٚا٫عتُاد  ضعٛد،داَع١ املًو  -ايعايٞ ايعسبٞ

 .عُإ ايعسب١ٝ،ا٭َا١ْ ايعا١َ ٫ؼاد اؾاَعات 

َٔ  -(: إعاد٠ ٖٝه١ً ايتعًِٝ ايعاي2115ٞسٝدز، عبد ايًطٝف سطني ) -

ؾٓعا٤، اؾُٗٛز١ٜ ، داز ايٓػس)بدٕٚ(، 1ط -تعًِٝ عاٍ إىل تعًِ عاٍ

 اي١ُٝٓٝ.

، ديٌٝ ؾٝاغ١ كسدات ايتعًِ ٚاضتدداَٗاٖـ(: 1434دٜه٬ٕ نٝٓٝدٟ ) -

، عبد اؿُٝد بٔ قُد، َسنص ٚأدبازتسمج١: ايصٖساْٞ، ضعٝد بٔ قُد، 

 ايبشٛخ ٚايدزاضات يف ايتعًِٝ ايعايٞ، ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ، ايطعٛد١ٜ.

: ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح (2116كسدات ايتعًِ يًُٛاد ٚاملكسزات ) -

ايعًُٞ، داَع١ املج٢ٓ، ن١ًٝ ايعًّٛ، غعب١ اؾٛد٠ ٚا٭دا٤ ا٭ـهادميٞ، 

 اؾُٗٛز١ٜ ايعساق١ٝ.

 


