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 ( 11همى ) ًَٕمط 

                        أٍبٍٙ رؼهٛى – االعزًبػٛخ انلهاٍبديؼهى إػلاكرٕطٛف ثوَبيظ 

 (و6112 / 6116)

 يؼهٕيبد أٍبٍٛخ: -أ

 إػلاك يؼهى انلهاٍبد اإلعزًبػٛخ )رؼهٛى أٍبٍٗ(. :اٍى انجوَبيظ  .1

  ( √) يشزوه         (              ) صُبئٙ (    ) أؽبك٘  :         جوَبيظؽجٛؼخ ان   .2

 .(انًغاػذ اندغشافٛاأعرار يُاْح ٔطشق ذذسٚظ )   ػًبك ؽٍَٛ ؽبفظ :يَُل انجوَبيظ    .3

 .عبيؼخ ؽهٕاٌ انزوثٛخمَى انًُبْظ ٔؽوك انزلهٌٚ ثكهٛخ  : اننَى انًَئٕل ػٍ انجوَبيظ .4

 

 و16/8/6118: مواه انجوَبيظإربهٚـ 

، ٔاػرًااد يدهاظ  11/5/7115( تراسٚخ 762ذاسٚخ اػرًاد انثشَايح : يدهظ لغى سلى )

 و2/17/7112( تراسٚخ 227انكهٛح تؼذ انًشاخؼح سلى )

 يؼهٕيبد يزقظظخ : -ة

 ٚٓلف ثوَبيظ إػلاك يؼهى انلهاٍبد االعزًبػٛخ إنٗ : األْلاف انؼبيخ نهجوَبيظ : -1

 نًوؽهخ انزؼهٛى األٍبٍٗ.  بػٛخكهاٍبد اعزًإػلاك يؼهى  1

 نلٖ انطبنت / انًؼهى. انلهاٍبد االعزًبػٛخرًُٛخ اننلهاد األكبكًٚٛخ  فٗ يغبل   7

3 
يغددبالد مددبكه ػهددٗ يؼوفددخ ٔفٓددى ٔرطجٛددل انًقددبْٛى ٔانؾنددبئل ٔانًجددبك  األٍبٍددٛخ فددٙ   كهاٍددبد اعزًبػٛددخإػددلاك يؼهددى 

 ٕهاد انؼهًٛخ.ٔانزٕاطم يغ انزط انًًٓخ انلهاٍبد االعزًبػٛخ

 ٔفٙ يغبالد انؼهٕو انًقزهقخ ٔفٙ انؾٛبح.عزًبػٛخ إلانلهاٍبد اإػلاك يؼهى  مبكه ػهٗ رطجٛل انًؼوفخ فٙ يغبالد  2

5 
ٔرطجٛددل ًَددبمط انزؼهددٛى    عزًبػٛددخإلانلهاٍددبد امددبكها ػهددٗ ٔػددغ فطددؾ نزؼهددٛى ٔرؼهددى   كهاٍددبد اعزًبػٛددخإػددلاك يؼهددى 

 ٔعٕاَت انزؼهى انًقزهقخ. انزاليٛنُبٍجخ نقظبئض ٔانزؼهى ٔانًٕامف انزؼهًٛٛخ انً

6 
ٔرغًٛددغ  هٍدى انقددوائؾ ٔاػددلاك انغددلأل ٔانوٍدٕو انجٛبَٛددخ ٔاالؽظددبئٛخإػدلاك يؼهددى يددزًكٍ يدٍ انًٓددبهاد انًُٓٛددخ يضددم 

نًزؼهًدٍٛ انالىيدخ نزظدًٛى انًٕامدف انزؼهًٛٛدخ انزؼهًٛدخ ٔرُقٛدنْب ٔرنٛدٛى أكا اد ا ٔانًُبمط انغغوافٛدخ ٔانزبهٚقٛدخانؼُٛبد 

 ٔهػبٚزٓى َقَٛبً ٔروثٕٚبً.

2 
إػلاك يؼهى ُيضنف ٔاع ثنؼدبٚب ٔؽُدّ ٔأيزدّ ٔيدلهه نهزؾدلٚبد ٔانًشدكالد انزدٙ رٕاعٓٓدب  ٔٚشدبهه فدٙ ؽهٓدب ثبٍدزقلاو 

 األٍبنٛت انؼهًٛخ.

 د اإلََبَٛخ.فٙ رًُٛخ انًغزًغ ٔثُب  انؾؼبهاانلهاٍبد االعزًبػٛخ إػلاك يؼهى يزقٓى نلٔه انؼهٕو األٍبٍٛخ ٔفبطخ ا 8

9 
إػددلاك يؼهددى ٚزؼبيددم ثًُٓٛددخ يددغ انجٛبَددبد ٔانًؼهٕيددبد انؼهًٛددخ ثبنهغددخ: انؼوثٛددخ ٔاألعُجٛددخ  ٕٔٚ ددف األَشددطخ انؼهًٛددخ 

 فٙ إَزبط انًؼوفخ.   عزًبػٛخإلنهلهاٍبد أانزطجٛنٛخ 

11 
انًقزهقددخ نهؼهددى ٔانزكُٕنٕعٛددب  ٔانؼهددٕوعزًبػٛددخ   إلانلهاٍددبد اإػددلاك يؼهددى ُيددلهه نطجٛؼددخ انؼالمددخ انزكبيهٛددخ ثددٍٛ فددؤع 

 ٔانًغزًغ ٔانجٛئخ.

11 
ثطدوك ٔإٍدزوارٛغٛبد رلهَٚدٛخ روكدي ػهدٗ َشدبؽ   كهاٍبد اعزًبػٛخإػلاك يؼهى مبكه ػهٗ يًبهٍخ انزلهٌٚ رقظض 

 انًزؼهى ػجو يواؽم انزؼهٛى انؼبو.

17 
ٔؽددوك رؼهددًٛٓى     عزًبػٛددخإلٍددبد اانلهاإػددلاك يؼهددى مددبكه ػددم يزبثؼددخ انزطددٕهاد انؼهًٛددخ ٔانزكُٕنٕعٛددخ فددٙ يغددبالد 

 يواػًٛب انقظٕطٛخ انضنبفٛخ.

13 
ٔفنًب نهًؼبٚٛو اننٕيٛخ األكبكًٚٛخ  عزًبػٛخإلانلهاٍبد اثًؼبٚٛو يؼهى   كهاٍبد اعزًبػٛخانزياو انطبنت / انًؼهى  رقظض 

 مطبع كهٛبد انزوثٛخ. –انًوعؼٛخ 

 .ٍجخ نهًوؽهخ انؼًوٚخ انًَزٓلفخ ٔإػلاك فطؾ نهلهًٔرؼوٚف انقوٚظ ثؼلك يٍ أٍبنٛت ٔؽوك انزلهٌٚ انًُب 12

                            لغى انًُاْح ٔطشق انرذسٚظ  

 



 دالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما

 
 

-6- 
 

 .انًؼهى ثأْى أٍبنٛت ٔأكٔاد انزنٛٛى ٔانزنٕٚى نٛكٌٕ مبكها ػهٗ رنٕٚى رؼهى انزاليٛن  انطبنترؼوٚف  15

16 
مدبكهاً ػهدٗ اٍدزقلاو انزكُٕنٕعٛدب انؾلٚضدخ يدٍ رالد ٔثدوايظ فدٙ فليدخ رؼهدٛى   كهاٍدبد اعزًبػٛدخإػلاك يؼهى رقظدض  

 .   انلهاٍبد االعزًبػٛخهى ٔرؼ
 

ثبَزٓب  ثوَبيظ إػلاك يؼهى انلهاٍبد االعزًبػٛخ ٚغت أٌ  انًقوعبد انزؼهًٛٛخ انًَزٓلفخ يٍ انجوَبيظ: -6

 ٚكٌٕ انقوٚظ مبكًها ػهٗ أٌ :

  :ٔانًقبْٛى انًؼبهف أ.

 ػهٗ أٌ:ٚغت أٌ ٚكٌٕ مبكهاً  نهجوَبيظ انلهاٍبد االعزًبػٛخثؼل كهاٍخ انطبنت انًؼهى ثشؼجخ 

 ٚزؼوف ػهٗ أٌٍ اإلكاهح انزوثٕٚخ ٔانزقطٛؾ . 1أ/

 ٚزؼوف رظًٛى انجٛئبد انزؼهًٛٛخ / انزؼهًٛخ نزلهٌٚ انلهاٍبد اإلعزًبػٛخ. 7أ/

   ٔرطٕٚوِ.  ؽوك رنًّٕٚ  ٔثُب  انًُٓظ انلهاٍٗ نهلهاٍبد اإلعزًبػٛخ ٔيكَٕبد   ٚنكو:  3أ/

 ٚؼلك َظوٚبد انزؼهٛى ٔانزؼهى .  2أ/

 .ٚنكو فظبئض ٔيواؽم ًَٕ انًزؼهًٍٛ 5أ/

 ٕٚػؼ اٍزوا رٛغٛبد انزؼهٛى ٔانزؼهى فٗ يغبل انلهاٍبد اإلعزًبػٛخ.  6أ/

 ٚؾلك أٌٍ ركُٕنٕعٛب انزؼهٛى ٔرطجٛنبرٓب فٗ انلهاٍبد اإلعزًبػٛخ.  2أ/

 ٚلهً انزنٕٚى انزوثٕ٘ َٔظوٚبرّ.   8أ/

 ٛغٛبرٓب. ٚزؼوف ػهٗ انزوثٛخ انقبطخ ٔيغبالرٓب ٔاٍزوار  9أ/

 ٚؼلك أٍبنٛت انزًُٛخ انًُٓٛخ ٔانزؼهى اننارٗ َٔظوٚبرّ  فٗ يغبل انلهاٍبد اإلعزًبػٛخ.  11أ/

 ٚظف يظبكه ٔيزطهجبد انؼالمبد انًُٓٛخ فٗ يغبل انزؼهٛى.   11أ/

   ٔؽنٕك انًؼهى ٔٔاعجبرّ.    انزشوٚؼبد انًُظًخ نٓب ٚزنكو أفالمٛبد يُٓخ انزؼهٛى   17أ/

 : انزوثٕ٘ ٔانُقَٗ  ٔهٚبكح األػًبل. ك َظوٚبد اإلهشبكٚؼل  13أ/

 انزبهٚقٛخ ٔانقهَقٛخ انًورجطخ ثبنًغزًغ ٔانزؼهٛى. : ٚزؼوف األثؼبك انًغزًؼٛخ  12أ/

 ٚزؼوف األثؼبك  انَٛبٍٛخ  ٔانضنبفٛخ انًورجطخ ثبنًغزًغ ٔانزؼهٛى. 15أ/

 ٚظف ينٕيبد ثُب  انشقظٛخ ٔرؼيٚي انٕٓٚخ انضنبفٛخ.  16أ/

 ٚنكو اٍزوارٛغٛبد انزقكٛو ٔيُٓغٛبد انجؾش ٔاالٍزنظب  فٗ يغبل انلهاٍبد اإلعزًبػٛخ.  12أ/

 ٚزؼوف يزطهجبد انؼًم انقوٚنٙ ٔانًشبهكخ انًغزًؼٛخ.  18أ/

 ػزًبك .إلٚزؼوف يلافم َٔظى انغٕكح ٔا 19أ/

 .ًْٛخ انهغخ انؼوثٛخ ٔفظبئظٓب انًًٛيحأٚنكو   71أ/

 د انؼهًٛخ ٔانزكُٕنٕعٛخ ٔانًغزًؼٛخ ماد انؼالمخ  ثبنلهاٍبد اإلعزًبػٛخ.ٚؾلك انزطٕها   71أ/

 ٚنكو يغبالد انزكبيم ثٍٛ فؤع انلهاٍبد اإلعزًبػٛخ ٔانؼهٕو األفوٖ.  77أ/

 ٚزؼوف ربهٚـ انؼهى ػًًٕيب  ٔانلهاٍبد اإلعزًبػٛخ فظًٕطب. 73/أ

 نًظطهؾبد انؼهًٛخ ٔرطجٛنبد انلهاٍبد اإلعزًبػٛخ.ٕٚػؼ أٍبٍٛبد ٔؽنبئل  ٔيقبْٛى َٔظوٚبد ٔمٕاٍَٛ ٔا  72/أ

 انوٚبػٛبد (. -انغغوافٛب  –ٍبٍٛبد ٔيقبْٛى َٔظوٚبد ثؼغ انؼهٕو انًَبَلح ) انزبهٚـأٚؾلك  75/أ

ٕٚػؼ يبْٛخ ٔؽجٛؼخ انلهاٍبد اإلعزًبػٛخ ٔيظطهؾبرٓب  ٔأفالمٛبرٓب  ٔركبيهٓب يغ فؤع  انؼهٕو األفدوٖ  ثًدب ٚؾندل  76/أ
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 ًؼوفخ انؼهًٛخ.ٔؽلح ان

 انوٚبػٛبد(. -انزبهٚـ   –ٚزؼوف يبْٛخ انؼهٕو انًَبَلح )انغغوافٛب 72/أ

 ٚؼلك أٍبنٛت رؾهٛم انجٛبَبد فٙ يغبل انلهاٍبد اإلعزًبػٛخ ٔرقَٛوْب  ٔيُبمشزٓب. 78/أ

 (.انوٚبػٛبد -انزبهٚـ  –ٚزؼوف أٍبنٛت رؾهٛم انجٛبَبد فٙ يغبل انؼهٕو انًَبَلح )انغغوافٛب  79/أ

 ٔانؼهٕو انًَبَلح فٙ يغبالد انؾٛبح انًقزهقخ.  ٚؼلك رطجٛنبد انلهاٍبد اإلعزًبػٛخ   31أ/

  :انًٓبهاد انًُٓٛخ  .ة

ثؼل كهاٍخ انطبنت انًؼهى ثشؼجخ انلهاٍبد االعزًبػٛخ نهجوَبيظ ٚغت أٌ ٚكٌٕ مبكهاً ػهٗ 

 أٌ:

 نزؼهى انًَزٓلفخ.ٚقطؾ نهلهً فٗ يغبل انلهاٍبد اإلعزًبػٛخ فٗ ػٕ  َٕارظ ا 1/ب

 ٚظًى  ثٛئبد روثٕٚخ يُبٍجخ نهزؼهٛى ٔانزؼهى فٗ يغبل انلهاٍبد اإلعزًبػٛخ. 7ب/

 ٚلٚو ثٛئبد روثٕٚخ يُبٍجخ نهزؼهٛى ٔانزؼهى فٗ يغبل انلهاٍبد اإلعزًبػٛخ. 3ب/

 . انًزؼهًٍٛٚلٚو انظف يواػٛبً انقؤك انقوكٚخ ثٍٛ  2ب/

 هاٍبد اإلعزًبػٛخ. ٚؾنل َٕارظ انزؼهى فٗ رقظض انل 5ب/

6ب/  ٕٚ ف ركُٕنٕعٛب انزؼهٛى فٗ ػًهٛزٗ انزؼهٛى ٔانزؼهى نهلهاٍبد اإلعزًبػٛخ. 

 َٚزقلو اٍزوارٛغٛبد يزُٕػخ نهزؼهٛى ٔانزؼهى ٔاألَشطخ انظقٛخ ٔانالطقٛخ انزٗ رزُبٍت يغ انلهاٍبد اإلعزًبػٛخ. 2ب/

 ٚطجل أٍبنٛت انزنٕٚى انزوثٕٖ ٔأكٔارّ.  8ب/

 اٍزوارٛغٛبد ٔأَشطخ يُبٍجخ ننٔ٘ االؽزٛبعبد انقبطخ. ٕٚ ف  9ب/

 ٚغٛل يٓبهاد انزؼهى اننارٗ فٗ ًَِٕ انًُٓٗ ؽٕال انؾٛبح.  11ب/

 ٚطجل رنٛبد ثُب  انؼالمبد انًُٓٛخ يغ انًؼٍُٛٛ ثبنزؼهٛى ٔانًغزًغ   11ب/

 ٚزنٍ أٌٍ اإلهشبك انزوثٕٖ ٔانُقَٗ ٔهٚبكح األػًبل.   17ب/

 رّ انًٛلاَٛخ فٗ رؾٍَٛ انًُبؿ انًلهٍٗ. ٕٚ ف فجوا  13ب/

 َٚزقلو انهغخ انؼوثٛخ انقظؾٗ فٙ انًٕامف انزؼهًٛٛخ.  12ب/

انقُٛدبد انًُبٍدجخ ٔاألٍدبنٛت انؼهًٛدخ فدٗ يغدبل انلهاٍدبد اإلعزًبػٛدخ ٔثؼدغ انؼهدٕو  بٚظًى ٔٚؼوع رنوٚدواً يَدزقليً  15ب/

 انًَبَلح.

 نغخ يٕػٕػبد رقظض انلهاٍبد اإلعزًبػٛخ.ٚقزبه أََت ؽوك انلهاٍخ ٔانجؾش نًؼب  16ب/

 ٚطجل مٕاػل األيٍ ٔانَاليخ فٗ إعوا  انغٕالد انًٛلاَٛخ  ٔٚزظوف ثطوٚنخ ٍهًٛخ فٙ ؽبنخ األىيبد ٔانطٕاه  .  12ب/

 ٚظًى أعٓيح ٔأكٔاد ًَٔبمط نزجَٛؾ انؼهٕو فٙ يغبل انلهاٍبد اإلعزًبػٛخ.  18ب/

 يغبل انؼهٕو انًَبَلح. ٚظًى ًَبمط نزجَٛؾ انلهاٍخ فٗ  19ب/

 َٚزقلو األٍبنٛت انؼهًٛخ فٙ انؾقب  ػهٗ انجٛئخ ثًب ٚؾنل انزًُٛخ انًَزلايخ.  71ب/

 انؾنٛنٛخ ٔاالفزواػٛخ فٙ يغبل انلهاٍبد اإلعزًبػٛخ. ٔانغٕالدَٚزقلو انجويغٛبد ٔاإلَزوَذ     71ب/

انؼهٕو انًَبَلح  يضم : يٓبهاد انوٍى انغغوافٗ انًدلػى ثكزبثدخ ٚزنٍ انًٓبهاد انؼًهٛخ انقبطخ ثبنلهاٍبد اإلعزًبػٛخ ٔ  77ب/

 ... ٔغٛوْب.ٔانقوائؾ انغغوافٛخ ٔانزبهٚقٛخ  ٔافزٛبه انًُبمط  انجٛبَبد ٔإعوا  انوؽالد انًٛلاَٛخ

 عزًبػٛخ.انزكُٕنٕعٛب فٗ رؾهٛم انجٛبَبد ٔرقَٛو انُزبئظ فٗ يغبل انلهاٍبد اإل بٚطجل انؾنبئل ٔانُظوٚبد  يَزقليً   73ب/
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 . ٚطجل انزغبهة فٗ يغبل انؼهٕو انًَبَلح  72ب/

  :انًٓبهاد اننُْٛخ  .ط

ٌ ٚكٌٕ مبكهاً ػهٗ ثؼل كهاٍخ انطبنت انًؼهى ثشؼجخ انلهاٍبد االعزًبػٛخ نهجوَبيظ ٚغت أ

 أٌ:

  :انؼبيخ ٔاإلَزنبنٛخ انًٓبهاد  .ك

ثؼل كهاٍخ انطبنت انًؼهى ثشؼجخ انلهاٍبد االعزًبػٛخ نهجوَبيظ ٚغت أٌ ٚكٌٕ مبكهاً ػهٗ 

 أٌ:

 ٚؼًم ثكقب ح ػًٍ فوٚل. 1د /

 َٚزقلو ملاهرّ انشقظٛخ ٔانٍٕبئؾ انزكُٕنٕعٛخ نهزٕاطم ٔانجؾش ػٍ انًؼهٕيبد.  7د /

 ى. ٚزؼبيم ثإٚغبثٛخ يغ ػغٕؽ يُٓخ انزؼهٛ  3د /

 ٚزٕاطم ثهغخ أعُجٛخ.   2د /

 ؽهٕال نٓب.  بٚشبهه فٙ ثؾش اننؼبٚب انؼبيخ نهًغزًغ ينزوؽً   5د/

 ٚزًكٍ يٍ إكاهح انؾٕاه فٙ اننؼبٚب انزؼهًٛٛخ يزنجالً انُنل اننارٙ. 6د/

 ٚزًكٍ يٍ اإلكاهح انقؼبنخ نهنؼبٚب انزؼهًٛٛخ انؼبيخ.  2د/

 انًؼبٚٛو األكبكًٚٛخ نهجوَبيظ :  -1

 علٚلح نهنؼبٚب انًزؼًُخ ثبنًؾزٕٖ انلهاٍٗ فٗ يغبل انلهاٍبد اإلعزًبػٛخ. اٚنلو أفكبهً  1ج/

 ٚؾهم َزبئظ رنٕٚى انًزؼهًٍٛ.   7ج/

 ٚقَو َزبئظ رنٕٚى انًزؼهًٍٛ. 3ج/

 عم انزؾٍَٛ ٔانزطٕٚو.ٚنزوػ ؽهٕالً يٍ أ 2ج/

و أكا ِ   5ج/ ِ ّٕ  ٔأكا  اٜفوٍٚ.   ٚن

 ٚزقٓى انَٛبٍبد ٔانُظى انزؼهًٛٛخ فٗ يغبل انلهاٍبد اإلعزًبػٛخ.   6ج/

 ٚقزبه انًُبٍت يٍ ثٍٛ انجلائم فٗ انًٕامف انؾٛبرٛخ انًقزهقخ.  2ج/

ٚقَو اننٕاٍَٛ ٔانُظوٚبد ٔانطوك انًقزهقخ فٗ يغبل انلهاٍبد اإلعزًبػٛخ ٔانؼهٕو انًَبَلح   ٔٚقزبه أفؼهٓب  8ج/

 .عغوافٛخ ٔربهٚقٛخنًؼبنغخ مؼبٚب 

 .ٚقَو انظٕاْو انطجٛؼٛخ ماد انظهخ ثبنلهاٍبد اإلعزًبػٛخ ٔانؼهٕو انًَبَلح 9ج/

 بَبد ٔانًؼهٕيبد فٗ يغبل انلهاٍبد اإلعزًبػٛخ فٙ ػٕ  انشٕاْل ٔاألكنخ انًزبؽخ.ٚؾهم ٔٚقَو انجٛ 11ج/

 ٚزقن مواهاً ثشأٌ انزطجٛنبد انؼهًٛخ فٗ يغبل انلهاٍبد اإلعزًبػٛخ ٔكٔهْب فٙ فليخ انًغزًغ.  11ج/

 ؼٛخ ٔاألفالمٛخ. ُٚزنل انزطجٛنبد انؼهًٛخ انقبطخ ثبنلهاٍبد اإلعزًبػٛخ انزٙ ال رزقل يغ اننٛى انًغزً 17ج/

 ٚطجل فطٕاد انزقكٛو انؼهًٙ  فٙ ؽم انًشكالد انؾٛبرٛخ انقبطخ ثبنلهاٍبد اإلعزًبػٛخ.  13ج/

ٚقَو اننٕاٍَٛ ٔانُظوٚبد ٔانطوك انًقزهقخ فٗ يغبل انلهاٍبد اإلعزًبػٛخ ٔانؼهٕو انًَبَلح   ٔٚقزبه أفؼهٓب  12ج/

 .عغوافٛخ ٔربهٚقٛخنًؼبنغخ مؼبٚب 
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تًدهظ انكهٛاح سلاى  7113إتشٚم انًؼاٚٛش انمٕيٛح األكادًٚٛح انمٕيٛح انًشخؼٛح_لطاع كهٛاخ انرشتٛح ،االصذاس األٔل ذى ذثُٗ 

 و.7113\11\18( تراسٚخ 727)

 ( 1) :ثؼبيخ أٔال: انًؼبٚٛو اننٕيٛخ األكبكًٚٛخ اننٛبٍٛخ نقوٚظ كهٛخ انزوثٛخ

 يا ٚهٙ: لادساً ػهٗ كهٛح انرشتٛح شٚحٚدة أٌ ٚكٌٕ خ
 .فطخ نهزلهٌٚ ٔثٛئبد روثٕٚخ رُبٍت رُٕع انًزؼهًٍٛ ُٚظًى .1

ركُٕنٕعٛب انزؼهدٛى يواػٛدبً فظدبئض انًزؼهًدٍٛ ٔأًَدبؽ رؼهدًٛٓى  بؽوائل انزلهٌٚ يٕ قً  ُٚطجل .6

 .ٔرؼهًٓى

 .أٍبنٛت ٔأكٔاد يُبٍجخ نزنٕٚى انغٕاَت انًقزهقخ نؼًهٛزٙ انزؼهٛى ٔانزؼهى َٚزقلو .1

 .ؽزٛبعبد انقبطخ اننبثهٍٛ نهليظ انزؼهًٛٙٚزؼبيم ثًُٓٛخ يغ مٔ٘ اال .4

 .  ُٔٚجُٙ ػالمبد يُٓٛخ يزُٕػخ بًُُٚٙ مارّ يًُٓٛ  .5

 .ٔؽلح انًؼوفخ ٔانؼالمبد انًزكبيهخ ثٍٛ انؼهٕو ثقؤػٓب انًقزهقخ ُٚلهه .6

 .انًُٓٛخ يًبهٍبرُّٕٚ ف أنٛبد اإلهشبك ٔانزٕعّٛ انزوثٕ٘ ٔانُقَٙ ٔهٚبكح األػًبل فٙ  .2

 .ملهارّ انشقظٛخ ٔيٓبهاد ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ٔاالرظبالد بزقليً ٚزٕاطم ثقبػهٛخ ُيَ .8

 .ثزقظظّ انؼالمخ ماد انًَزغلاد ٚزقٓى .9

 .األعُجٛخ انهغبد ٔثإؽلٖ ٍهًٛخ ػوثٛخ غخهث ٚزٕاطم .11

 .يغ انًزؼهًٍٛ ٔانًؼٍُٛٛ رؼبيالرّ فٙ ٔركاثٓب انزؼهٛى يُٓخ ٔثأفالمٛبد انًغزًغ ثنٛى زيوٚه .11

 .نأليخ فٛخانضنب انٕٓٚخ ينٕيبد ٚؼٗ .16

 .ٔمجٕل األفو ٔانزَبيؼ ٔانلًٚنواؽٛخ انٕؽُٙ َزًب إلا مٛى رًُٛخ فٙ شبههُٚ  .11

 .اٍزلايزٓب فٗ انزؼهٛى ٔكٔه انًغزًغ رًُٛخ فٗ كٔهِ لههُٚ  .14

 .األٍبنٛت انؼهًٛخ ٍزقلاوإث ٔانًغزًؼٛخ انًُٓٛخ انًشكالد ؽم فٙ شبههُٚ  .15

 .انغٕكح ٔانزًٛي ؾنلٚ ثًب انزوثٕ٘ ٔانزطٕٚو انًغزًغ  فليخ أَشطخ فٙ ٚشبهه .16

 

 ( 7) :انلهاٍبد االعزًبػٛخصبَٛبً: انًؼبٚٛو اننٕيٛخ األكبكًٚٛخ اننٛبٍٛخ نقوٚظ ثوَبيظ يؼهى 

انذساعااخ خشٚح كهٛح انرشتٛح ٚدة أٌ ٚكٌٕ خاشٚح تشَاايح يؼهاى  يؼاٚٛشإنٗ خاَة   

 لادساً ػهٗ أٌ:       االخرًاػٛح

 .فٙ انؾٛبح انؼًهٛخ بػٛخعزًإلََبَٛخ ٔاإلإٚ ف انًؼبهف ٔانًٓبهاد  .1

 .ٔ انزبهٚـ يغبل انغغوافٛبفٙ عزًبػٛخ إلََبَٛخ ٔاإلإٚ ف يُبْظ انجؾٕس  .6

 عزًبػٛخإلََبَٛخ ٔاإلأانؾبالد ٔانًشؤػبد ٚشبهه فٙ كهاٍخ انظٕاْو  .1

 .لصبد انزكُٕنٕعٛخٔانًَزؾ ٔانزبهٚـ بيهٛخ ثٍٛ فؤع انغغوافٛبَٚزُزظ انؼالمخ انزك .4

 .ثبنهغخ انؼوثٛخ ٔاألعُجٛخ ٔ انزبهٚقٛخ ٛبَبد ٔانًؼهٕيبد انغغوافٛخٚزؼبيم ثًُٓٛخ يغ انج .5

                                                           
1
 خ يظو انؼوثٛخ: انٓٛئخ اننٕيٛخ نؼًبٌ عٕكح انزؼهٛى ٔاالػزًبك  انًؼبٚٛو اننٕيٛخ األكبكًٚٛخ انًوعؼٛخ مطبع ٚعًٕٓه  

 11 - 16ص ص   6111كهٛبد انزوثٛخ  االطلاه األٔل  إثوٚم 
6
 ٚٛو اننٕيٛخ األكبكًٚٛخ انًوعؼٛخ مطبع خ يظو انؼوثٛخ: انٓٛئخ اننٕيٛخ نؼًبٌ عٕكح انزؼهٛى ٔاالػزًبك  انًؼبٚعًٕٓه  

 18ص   6111  إثوٚم  يؼبٚٛو فوٚظ اننطبػبد انزقظظٛخ كهٛبد انزوثٛخ 
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 .ال ذُطثك      انؼاليبد انًوعؼٛخ : -4 

 ْٛكم ٔيكَٕبد انجوَبيظ :  -5

 يلح انجوَبيظ :    -أ

نهًدبكح همدى  بؽجنً  انلهاٍبد االعزًبػٛخكاة ٔانزوثٛخ رقظض ٜيلح انلهاٍخ نُٛم كهعخ نَٛبٌَ ا .1

  .أهثغ ٍُٕاد عبيؼٛخ ) صًبٌ فظٕل كهاٍٛخ( -نكهٛخ ثالئؾخ ا " 6" 

( ٍدبػخ ردٕىع ػهدٗ انُؾدٕ 615نالئؾدخ انكهٛدخ ) بٍدجٕػٛخ نهجوَدبيظ ؽجنًدألإعًبنٙ ػلك انَبػبد ا .6

 انزبنٙ: 

 
 

انفشلح 

 انذساعٛح
 انرطثٛماخ انؼًهٛح يحاضشاخ َظشٚح انفصم انذساعٙ

انرذسٚة 

 انًٛذاَٙ
 انًدًٕع

 األٔنٗ
 69 - 9 61 فظم كهاٍٙ أٔل

 62 - 9 18 فظم كهاٍٙ صبٌ

 انثاَٛح
 69 - 8 61 فظم كهاٍٙ أٔل

 11 - 14 16 فظم كهاٍٙ صبٌ

 انثانثح
 16 6 12 11 فظم كهاٍٙ أٔل

 69 6 9 18 فظم كهاٍٙ صبٌ

 انشاتؼح
 11 6 11 12 فظم كهاٍٙ أٔل

 69 6 9 18 فظم كهاٍٙ صبٌ

 615 8 86 141 انًدًٕع

 

                                            :ْٛكم انجوَبيظ  -ة

 إخًانٙ       ػًهٙ                   ػذد انغاػاخ / ػذد انٕحذاخ :      َظش٘                 -

                                         

 اخرٛاس٘                     اَرمانٙ                           إنضايٗ                                     

 

 %                 يمشساخ انؼهٕو األعاعٛح انًُٓٛح انرشتٕٚح :                                        -

 %                      يمشساخ انؼهٕو االخرًاػٛح ٔاإلَغاَٛح :                                         -

 %                                                                        يمشساخ ػهٕو انرخصص : -

 :                                                                        %يمشساخ يٍ ػهٕو أخش٘ -

انرذسٚة انًٛذاَٙ: -
 ()

                                                                               % 

 رٕىٚغ انًنوهاد ثبنجوَبيظ ٔفنًب نالئؾخ انكهٛخ: -

                                                           

ٚب  ؽٛدش ٚقظدض انلهاٍدبد االعزًبػٛدخانزوثٛخ انؼًهٛخ ؽجنبً نالئؾخ انكهٛخ يكٌٕ أٍبٍٙ يٍ يكَٕبد ثوَبيظ اػدلاك يؼهدى   

 نهزدلهٚت ثأؽدل انًدلاهً االثزلائٛدخ كبيدم فدٙ َٓبٚدخ كدم فظدم كهاٍدٙ نٓب ٕٚو كهاٍٙ كبيم  يٍ كم أٍجٕع ٔأٍجٕع كهاٍدٙ

 انواثؼخٔانقومخ ثبنقومخ انضبنضخ 

141 44 535 

555 - 11 

51 51.3 

4.3 11 

145 61.43 

5,5 

5 

3,53 

3,35 
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ذٕصٚغ انًمشساخ تانثشَايح ٔفمًا نالئحح 

 انكهٛح

ذٕصٚغ انًمشساخ ٔفمًا نهًؼاٚٛش األكادًٚٛح  انُغة

NARS 

 انُغة

 %75 – 15 انؼهٕو األعاعٛح انًُٓٛح ٔانرشتٕٚح %7113 انؼهٕو انرشتٕٚح

 %52- 23 هٕو انرخصصٛح ٔانًغاَذجانؼ %61123 ػهٕو انرخصص

 %2-5 ذطثٛماخ انحاعة فٗ انرخصص %3153 ػهٕو أخشٖ

 %18-17 انرذسٚة انًٛذاَٗ %3137 انرذسٚة انًٛذاَٗ

                    ال ُٚطثك.   يَزٕٚبد انجوَبيظ ) فٙ َظبو انَبػبد انًؼزًلح ( : -ط

  ك. ينوهاد انجوَبيظ :     

      :  ٙإنياي -أ        

انفصااااام                                                       انفشلاااااح انذساعاااااٛح فاااااٙ انثشَاااااايح : األٔناااااٗ                    

 انذساعٙ: األٔل

 كٕد أٔ

 سلى انًمشس
 ػذد انٕحذاخ اعى انًمشس

 ػذد انغاػاخ

 األعثٕػٛح

 ػًهٙ ذًاسٍٚ َظش٘

R111 7 7 انلٍٚ ٔ انؾٛبح 
- 

- 

Phil325 7 2 فهَقخ انؾؼبهح 
- 

7 

H111 7 3 انقوػَٕٛخ يظو ربهٚـ 
- 

1 

Geog413 7 3 انؼوثٗ انٕؽٍ عغوافٛب 
- 

1 

0112MSA 7 7 انوٚبػٛبد أٍبٍٛبد - - 

0112MSA 1  7 3 عجو 

ED111 7 7 انزوثٛخ ٔمؼبٚب انؼظو - - 

A111 7 7 انهغخ انؼوثٛخ - - 

 

        

انفصم انذساعٙ:                                  َايح : األٔنٗ                              انفشلح انذساعٛح فٙ انثش       

 انثاَٙ

 كٕد أٔ

 سلى انًمشس
 اعى انًمشس

ػذد 

 انٕحذاخ

 ػذد انغاػاخ

 األعثٕػٛح

 ػًهٙ ذًاسٍٚ َظش٘

 - - 7 7 عزًبعإلا ػهى 

Curr00 7  1 3 انؾوكٛخ داه انًٓب 

Curr00 7 - 1 3 انًٍٕٛنٛخ هاد انًٓب 
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H414 1 - 7 3 ٔانًؼبطو انؾلٚش أٔهثب ربهٚـ 

Curr00 ٌُٕ1 - 7 3 األؽقبل ف 

0122MSA 1 - 1 7 انقواؽ فٙ رؾهٛهٛخ ُْلٍخ 

0125MSA ٌ3 3 ؽَجب - - 

ED121 7 7 انًؼهى ٔيُٓخ انزؼهٛى - - 

Eng121 7 - 7 2 انهغخ االَغهٛيٚخ 

Men.H.121 ًُٕ7 - 7 2 ػهى َقٌ ان 

 إنيايٙ :  –ربثـغ  : أ 

انفصاااام                                       انفشلااااح انذساعااااٛح فااااٙ انثشَااااايح : انثاَٛااااح                                     

 انذساعٙ: األٔل

 كٕد أٔ

 سلى انًمشس
 اعى انًمشس

ػذد 

 انٕحذاخ

 ػذد انغاػاخ

 األعثٕػٛح

 ػًهٙ ذًاسٍٚ َظش٘

Curr211 7 7 (1)ئٛخثٛ ػهٕو - - 

Soc212 2 2 انؼبئهٗ االعزًبع ػهى - - 

A211 7 7 األؽقبل أكة - - 

Curr00 1 - 7 3 انقُٛخ انزوثٛخ 

H122  7 - 7 2 اإلٍاليٛخ انؼوثٛخ انلٔنخ 

Geog223 7 - 7 2 انَكبٌ عغوافٛب 

 - - 7 7 اإلََبٌ ؽنٕك 

Curr211 
يٓبهاد رلهٌٚ ٔرلهٌٚ 

 (1يظغو)
3 1 - 7 

Curr412 7 7 انًُبْظ - - 

Psy211 (1ٍٛكٕنٕعٛخ انزؼهى) 1 - 7 3 

        

انفصااام                                          انفشلاااح انذساعاااٛح فاااٙ انثشَاااايح : انثاَٛاااح                                      

 انذساعٙ: انثاَٙ

 كٕد أٔ

 سلى انًمشس
 اعى انًمشس

ػذد 

 انٕحذاخ

 ػذد انغاػاخ

 عثٕػٛحاأل

 ػًهٙ ذًاسٍٚ َظش٘

Curr00 3 - 1 2 ٔفُٛخ ٚلٔٚخ يٓبهاد 
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D211 7 7 انطقم ٔيَوػ كهايب - - 

Geog213 7 - 7 2 اإلمهًٛٛخ عغوافٛب أٔهاٍٛب 

H221 1 - 7 3 ٔانؤيبَٛخ انَٕٛبَٛخ يظو ربهٚـ 

R211 ٍٚ7 7 انًؼبطوح اننؼبٚب ٔ انل - - 

Curr221 
يٓبهاد رلهٌٚ ٔرلهٌٚ 

 (6)يظغو
3 1 - 7 

(TC) ( 1ركُٕنٕعٛب رؼهٛى) 7 7 - - 

Psy222 ( 6ٍٛكٕنٕعٛخ انزؼهى) 7  7 2 

 

 إنيايٙ :  –ربثـغ  : أ 

انفصاااام                                           انفشلااااح انذساعااااٛح فااااٙ انثشَااااايح : انثانثااااح                                  

 انذساعٙ: األٔل

 كٕد أٔ

 شسسلى انًم
 اعى انًمشس

ػذد 

 انٕحذاخ

 ػذد انغاػاخ

 األعثٕػٛح

 ػًهٙ ذًاسٍٚ َظش٘

Geog214 7 - 7 2 ئؾ ا ٔفو يَبؽخ 

Geog313 7 - 7 2 انغلٚل عغوافٛب انؼبنى 

H312 7 - 7 2 ٔاألَلنٌ ربهٚـ انًغوة 

Curr00 7 - 7 2 ثٛئٛخ يشكالد 

Cuur311 ( 1ؽوك رلهٌٚ ػبيخ) 1 - 7 3 

TC 312 

Curr313 

 (6ركُٕنٕعٛب رؼهٛى انزقظض )

 ؽبٍت أنٙ فٙ انزقظض
3 1 - 

7 

 

Curr00 َٗ2 2 رلهٚت يٛلا  

    

       

انفصااام                                                      انفشلاااح انذساعاااٛح فاااٙ انثشَاااايح : انثانثاااح                           

 انذساعٙ: انثاَٙ

 كٕد أٔ

 سلى انًمشس
 مشساعى انً

ػذد 

 انٕحذاخ

 ػذد انغاػاخ

 األعثٕػٛح

 ػًهٙ ذًاسٍٚ َظش٘

Curr 00 7 - 7 2 ٔانًٓبهاد انؾٛبرٛخ انزوثٕٚخ األَشطخ 

H411 7 - 7 2 ٔانًؼبطو انؾلٚش انؼوة ربهٚـ 
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H322 7 - 7 2 اإلٍاليٛخ يظو ربهٚـ 

Curr00 1 - 7 3 انًزؾقٛخ انزوثٛخ 

Geog111 7 - 7 2 ؽجٛؼٛخ فٛب عغوا 

Men.H.321 
ٍٛكٕنٕعٛخ مٔ٘ االؽزٛبعبد انقبطخ 

 ٔرؼهًٛٓى
7 7 - - 

Curr321 7 7 ؽوك رؼهٛى انكجبه - - 

Curr00 َٗ2 2 رلهٚت يٛلا  

 إنيايٙ :  –ربثـغ  : أ 

انفصااام                                              انفشلاااح انذساعاااٛح فاااٙ انثشَاااايح : انشاتؼاااح                                

 انذساعٙ: األٔل

 كٕد أٔ

 سلى انًمشس
 اعى انًمشس

ػذد 

 انٕحذاخ

 ػذد انغاػاخ

 األعثٕػٛح

 ػًهٙ ذًاسٍٚ َظش٘

Geog121 7 - 7 2 امزظبكٚخ عغوافٛب 

Geog113 7 - 7 2 ثشوٚخ عغوافٛب 

Geog122 7 - 3 5 انُٛم ٔؽٕع إفوٚنٛب عغوافٛب 

Geog000 2 2 َظٕص عغوافٛخ ثبإلَغهٛيٚخ - - 

Curr411 (6ؽوك رلهٌٚ َٕػٛخ) 1 - 7 3 

Men.h.411 َٙ7 - 7 2 طؾخ َقَٛخ ٔاهشبك َق 

Ed211 7 7 االكاهح انًلهٍٛخ ٔانظقٛخ - - 

Curr00 َٗ2 2 رلهٚت يٛلا 

        

 

 

انفصااام                                                                     انفشلاااح انذساعاااٛح فاااٙ انثشَاااايح : انشاتؼاااح          

 انذساعٙ: انثاَٙ

 كٕد أٔ

 سلى انًمشس
 اعى انًمشس

ػذد 

 انٕحذاخ

 ػذد انغاػاخ

 األعثٕػٛح

 ػًهٙ ذًاسٍٚ َظش٘

 7 - 7 2 عغوافٛب يظو 

H000 7 - 7 2 ربهٚـ يظو انًؼبطو 
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H415 7 - 7 2 ربهٚـ يظو انؾلٚش 

Geog213 7 - 7 2 عغوافٛخ أٔهاٍٛب 

Curr411 7 7 خػهٕو يزكبيه - - 

H000 2 2 َظٕص ربهٚقٛخ ثبإلَغهٛيٚخ - - 

Psy421 َٙ1 - 7 3 انقؤك انقوكٚخ ٔاننٛبً انُق 

Ed411 
َظبو انزؼهٛى فٙ يظو ٔاالرغبْبد 

 انًؼبطوح
7 7 - - 

Curr00 َٗ2 2 رلهٚت يٛلا  

 اَزنبئٗ : ال ٕٚعل -ة

 كٕد أٔ

 سلى انًمشس
 اعى انًمشس

ػذد 

 انٕحذاخ

 ػذد انغاػاخ

 ٕػٛحاألعث

 ػًهٙ ذًاسٍٚ َظش٘

      

 

 افزٛبه٘  : -ط
انفصااام                                                انفشلاااح انذساعاااٛح فاااٙ انثشَاااايح : األٔناااٗ                               

 انذساعٙ: األٔل

 كٕد أٔ

 سلى انًمشس
 اعى انًمشس

ػذد 

 انٕحذاخ

 ػذد انغاػاخ

 األعثٕػٛح

 ػًهٙ ذًاسٍٚ َظش٘

Curr 00 

 يغبل   ىهاػٗ ػًهٛخ : يغبل يغبالد

 امزظبك يغبل   طُبػٙ يغبل   رغبهٖ

 .يُينٙ
6 7 - 2 

 ( 1يمشس ثمافٗ اخرٛاسٖ )

Curr111 انضنبفخ انؼهًٛخ 

7 7 - - 

Curr112 انزوثٛخ انجٛئٛخ 

Phil ًٗانزقكٛو انقهَقٗ ٔانؼه 

Curr113 انزوثٛخ انظؾٛخ 

Curr رًُٛخ انزنٔك ٔانزوثٛخ انغًبنٛخ 
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PSY رًُٛخ انزقكٛو 

TC انزوثٛخ اإلػاليٛخ 

Curr انزوثٛخ االمزظبكٚخ 

 انؼٕنًخ ٔانقظٕطٛخ انضنبفٛخ 

 انقٌُٕ انشؼجٛخ فٗ يظو ٔانؼبنى 

انفصااام                                                               انفشلاااح انذساعاااٛح فاااٙ انثشَاااايح : انثاَٛاااح                 

 انذساعٙ: انثاَٙ

 كٕد أٔ

 سلى انًمشس
 اعى انًمشس

ػذد 

 انٕحذاخ

 ػذد انغاػاخ

 األعثٕػٛح

 ػًهٙ ذًاسٍٚ َظش٘

Curr 00 
 رغبهٖ  يغبل   ىهاػٗ ػًهٛخ يغبل يغبالد

 .يُينٙ امزظبك يغبل   طُبػٙ يغبل
6 7 - 2 

 :  افزٛبه٘ – طربثغ  

 انفصم انذساعٙ: األٔل                                        انفشلح انذساعٛح فٙ انثشَايح : انثانثح                     

 كٕد أٔ

 سلى انًمشس
 اعى انًمشس

ػذد 

 انٕحذاخ

 ػذد انغاػاخ

 األعثٕػٛح

 ػًهٙ ذًاسٍٚ َظش٘

Curr 00 

 يغبل   ىهاػٗ ػًهٛخ : يغبل يغبالد

 امزظبك يغبل   طُبػٙ يغبل   رغبهٖ

 .يُينٙ
6 7 - 2 

 ( 7يمشس ثمافٗ اخرٛاسٖ )

Ed322 ّرؼهٛى انكجبه أطٕنّ ٔيُبْغ 

3 7 - 1 

Ed222 انزوثٛخ انلٔنٛخ 

Ed221 ٖٕاإلشواف انزوث 

Men.H.222 ٗػهى انُقٌ االعزًبػ 

Men.H.223 نزقٕكٍٛكٕنٕعٛخ انًْٕجخ ٔا 

Men.H.224 ٍٛكٕنٕعٛخ انشقظٛخ 

Curr رنٕٚى انًُٓظ 

Curr رلهٌٚ انًقبْٛى 
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Curr رقطٛؾ انًُبْظ ٔرطٕٚوْب 

Tc انزكُٕنٕعٛب فٗ انزؼهٛى 

 يؾزٕٚبد انًنوهاد  :   -5 

                                                                                    

 يزطهجبد االنزؾبك ثبنجوَبيظ   :  -6

رؼهدٛى أٍبٍدٗ  –عزًبػٛدخ إلانلهاٍدبد اػلاك يؼهى إ: ٔمٛل انطبنت ثجوَبيظ  إنزؾبكٚشزوؽ 

 يا ٚهٙ:" ثالئؾخ انكهٛخ( 5نهًبكح همى " ب) ٔفنً 
أٌ ٚكٌٕ يَزٕفٛبً نشؤؽ اننجٕل انزٙ ٚؾلكْب انًغهٌ األػهٗ  -

 .نهغبيؼبد

شٓبكح انضبَٕٚخ انؼبيخ أٔ يب ُٚؼبكنٓب يٍ ثالك  أٌ ٚكٌٕ ؽبطالً ػهٗ -

 .أفوٖ

 .أٌ ٚكٌٕ ُيزقوغبً نهلهاٍخ ثبنكهٛخ -

أٌ ٚغزبى إفزجبهاد انزؾنل يٍ نٛبمزّ نًُٓخ انزؼهٛى انزٙ رغوٚٓب انكهٛخ   -

 ٔيُٓب:

 .افزجبهاد انًنبثهخ انشقظٛخ -

 .افزجبهاد االٍزؼلاك نهؼًم ثًُٓخ انزؼهٛى انزٙ ٚؾلكْب يغهٌ انكهٛخ -

 .ٛبى انكشف انطجٙ نجٛبٌ نٛبمزّ انطجٛخ نًًبهٍخ يُٓخ انزؼهٛىاعز -

  :ٍزكًبل انجوَبيظ  إلاننٕاػل انًُظًخ  -2

 نهًٕاك انزبنٛخ: بٍزكًبل انجوَبيظ ٔفنً إلؽلكد الئؾخ انكهٛخ اننٕاػل انًُظًخ 
 : ذُمغى انذساعح تانكهٛح انٗ يشحهرٍٛ:   (2يادج )

 ٔنٗ ٔانثاَٛحانًشحهح األٔنٗ: ٔذشًم انفشلرٍٛ األ 

 انًشحهح انثاَٛح: ٔذشًم انفشلرٍٛ انثانثح ٔانشاتؼح 

ال ُُٚماام انطانااة انًؼهااى يااٍ انًشحهااح األٔنااٗ انااٗ انًشحهااح انثاَٛااح إال إراكاااٌ َاخحاااً فااٙ خًٛااغ  -

 .انًمشساخ انذساعٛح

ا كااٌ انشاتؼاح، إرُُٚمم انطانة انًؼهى يٍ انفشلح األٔنٗ إنٗ انثاَٛح، ٔكزنك يٍ انفشلح انثانثح انٗ  -

انًمشساخ، أٔ كاٌ ساعثاً فٙ يماشسٍٚ ػهاٗ األكثاش، ػهاٗ أٌ ٚاالد٘ االيرحااٌ َاخحاً فٙ خًٛغ 

 .فًٛا سعة فٙ انفشلح انرٙ َُمم انٛٓا

 

 

 ( : انًٕاظثح:9يادج )

%( ػهٗ األلم يٍ انًحاضاشاخ انُظشٚاح ٔانؼًهٛاح نكام يماشس 25ٚهرضو انطانة انًؼهى تحضٕس ) -

االيرحاٌ نهًماشس إرا لهاد َغاثح حضإسِ ػاٍ ْازِ انُغاثح  دساعٙ، ُٔٚحشو انطانة يٍ دخٕل

 .تمشاس يٍ يدهظ انكهٛح تُاء ػهٗ ذمشٚش أعرار انًادج ٔيٕافمح يدهظ انمغى انًخرص

ٕٚلف لٛذ انطانة إرا اَمطغ ػاٍ انذساعاح نغاثة يشضاٙ أٔ  ٛاشِ ياٍ األعاثاب انًمثٕناح، تُااء  -

 انمٛذ تمشاس يٍ يدهظ انكهٛحػهٗ شٓاداخ يٕثمح ذُثشس عثة االَمطاع، ٔٚكٌٕ اٚماف 

 ( : َظاو انرمٕٚى ٔااليرحاَاخ:11يادج ) 

دسخح( نكم عااػح يُالشاح أٔ ذطثٛمااخ ػًهٛاح،  75دسخح( نكم عاػح َظشٚح، )51انُٓاٚح انؼظًٗ نكم يمشس ) .1

 ٔذٕصع ػهٗ انُحٕ انرانٙ:

نذساعاٙ ) أػًاال %( يٍ دسخح انًمشس نهرمٕٚى انًغرًش حاالل انفصام ا31انًمشساخ انُظشٚح: ُٚخصص ) -

%( يااٍ دسخااح 21انغااُح تًااا ذشااًهّ يااٍ ذكهٛفاااخ ٔايرحاَاااخ( انااز٘ ذُظًااّ يدااانظ األلغاااو انؼهًٛااح، )

 انًمشس ناليرحاٌ انُٓائٙ

 راجع استمارات توصيف املقررات



 دالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما

 
 

-14- 
 

%( يٍ دسخح انًماشس ألػًاال انغاُح 15انًمشساخ انرٙ ذرٕصع عاػاذٓا تٍٛ انُظش٘ ٔانؼًهٙ، ُٚخصص ) -

 ٚش انُٓائٙ%( ناليرحاٌ انرحش21%( ناليرحاٌ انؼًهٙ، )15)

غ ايرحاَاذاّ إرا كااٌ ياٍ ٚؼرثش انطانة انغائة فٙ االيرحاٌ انرحشٚش٘  ائثاً فٙ انًمشس كهّ، ٔػهّٛ أٌ ٚالد٘ خًٛ .7

 .االيرحاٌحمّ دخٕل 

يذج االيرحاٌ انرحشٚش٘ فٙ َٓاٚح انفصم انذساعٙ أل٘ يمشس دساعاٙ تدًٛاغ فاشق انثشَاايح، ٚكإٌ ػهاٗ انُحإ  .3

 انرانٙ:

 ذضٚذ ػذد عاػاخ ذذسٚغٓا ػٍ ثالز عاػاخ أعثٕػٛاً عاػراٌ نهًادج انرٙ ال -

-  ً  ثالز عاػاخ نهًادج انرٙ ذضٚذ ػذد عاػاخ ذذسٚغٓا ػٍ ثالز عاػاخ أعثٕػٛا

 ُٚؼمذ ايرحاٌ خم شٓش عثرًثش نطالب انفشلرٍٛ انثاَٛح ٔانشاتؼح انشاعٛثٍ فٙ يمشسٍٚ اثٍُٛ ػهٗ األكثش .2

 سط نالػادج فّٛ اضافح انٗ يا سعة فّٛ يٍ يمشساخ أخشٖٚثمٗ انطانة انشاعة فٙ انرذسٚة انًٛذاَٙ تانًذا .5

%( ػهاٗ األلام ياٍ انُٓاٚاح انؼظًاٗ نذسخاح ْازا 61ال ٚؼرثش انطانة َاخحااً فاٙ أ٘ يماشس إال إرا حصام ػهاٗ ) .6

 ( انرذسٚة انًٛذاَٙ:11يادج ) انًمشس

ماح انراٙ ذُصآش فٛٓاا انرذسٚة انًٛذاَٙ يكٌٕ أعاعٙ يٍ يكَٕااخ تشَاايح اػاذاد يؼهاى اندغشافٛاا، ْٔإ انثٕذ -

 .انًكَٕاخ األخشٖ انرخصصٛح ٔانرشتٕٚح

 .انرذسٚة انًٛذاَٙ تانفشلح انثانثح نًذج ٕٚو أعثٕػٛاً، ٔأعثٕع كايم فٙ َٓاٚح كم فصم دساعٙ -

 .انرذسٚة انًٛذاَٙ تانفشلح انشاتؼح نًذج ٕٚو أعثٕػٛاً، ٔأعثٕع كايم فٙ َٓاٚح كم فصم دساعٙ -

دسخح( تانفشلرٍٛ انثانثح ٔانشاتؼح، ذُضاف انٗ انًدًٕع  111ٚة انًٛذاَٙ )انُٓاٚح انؼظًٗ نذسخاخ انرذس -

 .انكهٙ نذسخاخ انطانة انًؼهى فٙ َٓاٚح انؼاو انذساعٙ

 ؽوك رنٕٚى انجوَبيظ  :  -8

 يب رنَّٛ يٍ انًقوعبد انزؼهًٛٛخ انًَزٓلفخ انطوٚنخ

 االفزجبهاد انزؾوٚوٚخ -1
-11ب/-9/ب-5ب/ -3ب/ -17أ/-2أ/ -5أ/ -9أ/ -11أ/

-11ج/ – 9ج/ -2ج/ – 5ج/ – 2ج/ -1ج/ -8ب/ -6ب/

 6د/ -5د/ -1د/

 االفزجبهاد انشقٓٛخ -6
-3أ/ -72أ/-79أ/ -15أ/ -2أ/-73أ/ – 2أ/– 12أ/ -77أ/

 5ج/ -73ب/-12ب/ -9ب/ -6ب/ -77ب/– 7ب/– 15ب/

 2د/ -1د/-11ج/ -8ج/– 17ج/–

 اػًبل انَُخ -1
– 72أ/– 77/أ– 19أ/– 15أ/ -3أ/– 31أ/– 13أ/ -2أ/

– 11ج/– 2ج/ 11ب/ – 5ب/ – 19ب/ – 12ب/ – 8ب/

 6د/ -5د/

 ال ُٚطثك انًواعؼٌٕ انقبهعٍٛٛ )إما كبٌ ُٚطجل( -4

 ال ٕٚخذ رفؤٌ ) إٌ ٔعل ( -5

 ؽوك رنٕٚى انجوَبيظ  :  -9

نََّٛى ًُ  انؼُٛخ األكاح ان

 اعرثاَح ؽالة انَُخ انُٓبئٛخ -1
الة ٔؽبنجخ يٍ انط بؽٕانٙ ػشؤٌ ؽبنجً 

 انًهزؾنٍٛ ثبنجوَبيظ.

 اعرثاَح انقوٚغـٌٕ -6
ٔؽبنجخ يٍ انطالة  بؽٕانٙ ػشؤٌ ؽبنجً 

 انًهزؾنٍٛ ثبنجوَبيظ.

  اعرثاَح انًَزقٛلٌٔ ) عٓبد انزٕ ٛف ( -1

   انًواعؼٌٕ انقبهعٍٛٛ )إما كبٌ ُٚطجل( -4

   رفؤٌ ) إٌ ٔعل ( -5

 

                                                                                                                                                                             يَُددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل انجوَددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبيظ

ٗ ًِ  هئٌٛ يغهٌ اننَى انِؼه
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                                                                                                                                                     أ.و.ك/ ػًددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبك ؽَددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٍٛ ؽددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبفظ

 هئٌٛ مَى انًُبْظ ٔؽوك انزلهٌٚ
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