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 1الصفحت 

 
  

 
 األكادَوٍ البرناهجنوىذج وصف 

 (األكادَوٍ()هراجعت البرناهج العالٍ )هراجعت أداء هؤسساث التعلُن 

 وصف البرناهج األكادَوٍ 

طمر  المربو والتراكيمل المفتلفمة لتصماميم ، والتعريمف بمدور المفاهيم والمباديء العامة  في تصمميم اثاما يتضمن المقرر 
فضممال  ممن دراسممة  التتممور التمم ريفي لتممرت اثامما  واألسممتياح من مما فممي . تصممميم اثامما لعناصممر  البنائيممة واألسممس اثامما  

 تفاصيل وحدات الت ايث واثمكانيات التزينية لقتع اثاا  .يتضمن المقرر دراسة تصاميم حديثة ،كما 

 

 ظاهؼح تغذاد/ كل٘ح الفٌْى العو٘لح الوؤطظح الرؼل٘و٘ح .1

 الصٌاػٖ لظن الرصو٘ن/ فزع  هؼٖ / الوزكش المظن العا .2

 ذصو٘ن اٙشاز اطن الثزًاهط اٛكادٗوٖ  .3

 الصٌاػٖ  فٌْى ظو٘لح فٖ الرصو٘ن تكالْرْٗص اطن الشِادج الٌِائ٘ح  .4

 طٌْٕ الٌظام الذراطٖ   .5

 الْؼذاخًظام  الوؼروذ   تزًاهط االػرواد .6

 الوؤشزاخ الخارظ٘ح اٛخزٓ  .7

و٘ووح ذؽرووْٕ ػلوؤ الوؼووذاخ ّ االظِووشج الرمٌ٘ووح ذمٌ٘ووح ذؼل٘ ّرشووح  .ذووْف٘ز1

الصووٌاػ٘ح الخا ووح تجًروواض لاووغ اٙشوواز الرووٖ ٗصووووِا الالثووح ًِاٗووح الؼووام 

 الذراطٖ  .

ذصوو٘ن ّ اٛشواز ّالثٌوا  لْؼوذاخ الوزتظ اًوْاع ذْضوػ رطوْهاخ . اًرواض2

ؼووح  اّ هووي الاووزس الرجرٗخ٘ووح االطوورلِام هووي الاث٘لاووغ اٙشوواز هووي خوو   

 الووادج هفوزداخ لرغا٘وح د الوصغزاخ اّٛل٘ح لماغ اٛشواز ّالرزاش٘ح ّاػذا

 الوثاشز. الؼلوٖ ْٗفز الراث٘ك هوا

 هوي االٗضواغ ّطوائ  ػوز  لؼوز  ظِواس هوغ أكصوز أّ ؼاطثح . ذْف٘ز3

 .ذصو٘ن ّذصٌ٘غ اٛشاز  ػي ك٘ف٘ح ّأف م  ْر

 18/2/2018 ذارٗخ إػذاد الْ ف  .8

 أُذاف الثزًاهط اٛكادٗوٖ .9



 

  
 2الصفحت 

 
  

 ّػٌا زُا ّدّرُا فٖ ػول٘ح ذصو٘ن تازق الزتظ ّالرزاك٘ة الوخرلفح ٝؼظاص إكظاب الاالة ا

 .اٙشاز 

  شازالوخرلفح لٚ الزتظاٝلوام تازق ّأًظوح ّذمٌ٘اخ. 

  ذصٌ٘غ اٙشازتوا ٗزاػٖ ػٌا ز ّذمٌ٘اخ  اٙشازإكظاب الاالة الوؼزفح ال سهح لرصو٘ن. 

 . ذٌف٘ذ الاالة لماؼح آشاز فٖ الْرشح الرؼل٘و٘ح 

 
 

 هخزظاخ الرؼلن الوالْتح ّطزائك الرؼل٘ن ّالرؼلن ّالرم٘٘ن  .10

  االُذاف الوؼزف٘ح-أ

 .لٚشاز الوخرلفح  الثٌائ٘ح اكرظاب الاالة الوؼزفح ال سهح تاًٛظوح  1أ

لرْظ٘فِووا فووٖ ػول٘ووح  لٚشوواز الرصووو٘ن ّالرصووٌ٘غ اكرظوواب الاالووة الوؼزفووح ال سهووح ٛطووض ّذمٌ٘وواخ  2أ

 .ذصو٘ن اٙشاز 

 .لاؼح اٙشازٛظشا  ّػٌا ز  لازق  ّذمٌ٘اخ الزتظ ّالرصث٘د اكرظاب الاالة الوؼزفح ال سهح  3أ

 الخا ح تالثزًاهط االُذاف الوِاراذ٘ح–ب 

 . ذصو٘ن لاغ اٙشاز الوخرلفح ّفما لْظائفِا ّطزسُا اكرظاب الاالة الوِاراخ اّٛل٘ح فٖ  1ب

 .الصٌاػٖ ّاًٛراض ّدّرٍ فٖ ػول٘ح الرصو٘ن شاز اٙاكرظاب الاالة اٝؼظاص تجُو٘ح  2ب        

 .هصغزاخ هي لاغ اٙشاز الرٖ ٗصووِا ّذٌف٘ذاكرظاب الاالة هِارج ذصو٘ن  3ب

 . اكرظاب الاالة هِارج ذصو٘ن ّذٌف٘ذ لاؼح آشاز تالؽعن الؽم٘مٖ 4ب 

 طزائك الرؼل٘ن ّالرؼلن      

ػلوؤ ّفووك إلمووا  الوؼلْهوواخ الٌظزٗووح  ذٌف٘ووذ  اٙشووازاٛطووض ّالوثووادٕ  الؼاهووح ّالرمٌ٘وواخ لرصووو٘ن ذؼلوون 

الوؼلْهوواخ الرٌظ٘زٗووح تصووْرج ذاث٘م٘ووح ضوووي ًاوواق الرصووو٘ن ال٘ووذّٕ ّالؽاطووْتٖ ضوووي الصووف  ّاذثوواع 

  (DATA SHOW٘وح ّاطورخذام ّطوائ  ػوز   رؼلو٘ن تئطورخذام الظوثْرج الذكاٛطال٘ة الُوظرؽذشح فٖ ال

  فضو  ػوي  الورْاظوذج فوٖ الو٘وذاى الؼولوٖ هصلحأؼذز اٛرؼزا  ح للوؼلْهاخ ٝطّالزتظ هغ الشثكح الذّل٘

 .  تالْرشح الرؼل٘و٘ح ذٌف٘ذ الوصغزاخ لماغ اٙشاز ّذٌف٘ذ لاؼح آشاز تالؽعن الؽم٘مٖ 

 طزائك الرم٘٘ن      

 .ذم٘٘ن خ   الفصْ  لٜػوا  ّالروارٗي الرٖ ذؼأ للاالة 

 الووة ّاكرظوواتَ للوِوواراخ الوالْتووح فووٖ ذصووو٘ن اخرثوواراخ لصوو٘زج ْٗه٘ووح للرؽمووك هووي اطوور٘ؼاب الا

 .اٙشاز

  لرمْٗن اطر٘ؼاب الاالة ّاكرظاتَ للوِاراخ الوالْتح.أّلٖ ًظزٕ ّػولٖ  الفص  اّٛ اخرثار 

  لرمْٗن اطر٘ؼاب الاالة ّاكرظاتَ للوِاراخ الوالْتح.   ًظزٕ ّػولٖالفص  اّٛ   شاًٖ اخرثار 

 لرمْٗن اطر٘ؼاب الاالة ّذاْر هؼارفَ ّهِاراذَ   ًظزٕ ّػولٖ  الفص  الصاًٖ أّلٖاخرثار. 

 ًًٖظزٕ ّػولٖ   لرمْٗن اطر٘ؼاب الاالة ّذاْر هؼارفَ ّهِاراذَ خ   الظٌح  شاًٖ اخرثارالفص  الصا

 الذراط٘ح.

 . ذصو٘ن ّذٌف٘ذ لاؼح آشاز ّفما للوؼلْهاخ الرٖ درطِا الاالة 
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 االُذاف الْظذاً٘ح ّالم٘و٘ح-ض

ّفموا ٙل٘وح لماؼوح اٙشواز  الٌظوام  تٌوا  االوة تالوظوؤّل٘ح أشٌوا  الرصوو٘ن ّضوزّرجذٌو٘ح اؼظاص ال 1ض 

 هي لْ٘د ذصو٘و٘ح. ظظن اًٛظاى ّّفما للخاهح  ّطزق الزتظ ّها ذفزضَ 

 ذمل٘ص الِْج الؽا لح ت٘ي الو٘ذاى اٛكادٗوٖ ّه٘ذاى طْق الؼو .  2ض

 ّذصٌ٘غدارج االطرصوارٗح لوٌِح ذصو٘ن ذٌو٘ح الؽض اٝلرصادٕ لذٓ الاالة هي ؼظاب الكلفح ّاال 3ض

  .  اٙشاز

 طزائك الرؼل٘ن ّالرؼلن     

 ترصوو٘ن لاؼوح اٙشوواز هوي خو   تؽوس الاالوة ػوي الوصوادر الخا وح  اهرالثاذِو حّدراطو ذصوو٘ن لاؼوح آشواز

ح لكافوح الؼوو  لوؼزفوح الوْا وفاخ ّؼظواب الكلفو لْرشوح الذخْ ل٘ذ الذراطح  ّدفغ الاالة الٔ  االوظؤّ  ػٌِ

  الؼول٘اخ الرٖ ذعزٕ اشٌا  الرصو٘ن ّالرٌف٘ذ هؼا.

 طزائك الرم٘٘ن    

 ٖلرمْٗن لذراخ الاالوة فوٖ ذاث٘وك الوؼوارف الروٖ ذلماُوا   اخرثار ػولٖ طْٗ  اٛهذ( ذوزٗي ذاث٘م

 خ   الومزر.

  اذٌف٘وذٗ لاؼوح اٙشوازهزاظؼح الوذخ خ الوؼلْهاذ٘ح الرٖ لام الاالة فٖ الثؽس ػٌِا لغز  اًعاس 

 .ذفص٘ل٘ح ذالة هٌَ اشٌا  الؼو  هزاؼ ػلٔ شك  

  َالوٌعوشج هوي لاؼوح اٙشواز  ّذم٘و٘ن  الرصوو٘نهٌالشح الاالة ؼْ  الٌراض الٌِائٖ الذٕ ذوخو  ػٌو

 .لث  الاالة 
 

 .الشخصٖ(اٛخزٓ الورؼلمح تماتل٘ح الرْظ٘ف ّالراْر   الوِاراخ الرجُ٘ل٘ح الوٌمْلحّ الوِاراخ الؼاهح-د 

 تشك  ػولٖ. هظؤّ  الْرشحكرظاب الاالة هِارج المذرج ػلٔ الرْا   هغ ا 1د

 .الصٌاػٖ ذٌو٘ح الؽض االدارٕ ّاالطرصوارٕ لوشارٗغ الرصو٘ن  2د

اط ع الاالة لثزّذْكْالخ الؼو  الذّل٘ح ّالوؽل٘ح ّهؼزفح المْ٘د العشائ٘ح ّالوْا فاخ الؼالو٘ح  3د

 .ذصو٘ن اٙشاز لوٌِح 

 تٌ٘ح الثزًاهط  .11

 الشِاداخ ّالظاػاخ الوؼروذج .12
 اطن الومزر أّ الوظاق الرزه٘ش الوظرْٓ / الظٌح

الظاػاخ 

ّالْؼذاخ 

 الوؼروذج

 ذصو٘ن اٙشاز  ID3141 الصالصحالظٌح 
 ًظزٕ 30

 ػولٖ 90

  

هعوووووْع الظوووواػاخ  /الثكووووالْرْٗص

الوؼرووووووذج خووووو   الظوووووٌح الذراطووووو٘ح 

طووووواػاخ  4طووووواػح( توؼوووووذ   120 

 أطثْػ٘ا(
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 الرخا٘ظ للراْر الشخصٖ .13

  .ذْظ٘ف ّطائ  ظذٗذج ذخذم ها اكرظثَ الاالة هي هؼلْهاخ ذؼٌَ٘ فٖ ؼ٘اذَ الوٌِ٘ح 

  َهزًّووح الوووٌِط لعؼلووَ لووات  للرغ٘٘ووز ُّووذا ٗرْلووف ػلوؤ لووذرج الرذرٗظووٖ فووٖ ذؽ٘٘ووذ الوؼلْهوواخ لعاًثوو

 ّهظاػذذَ ػلٔ الراْٗز.

  سهح للؼول٘ح الرؼل٘و٘ح ّالرماًاخ الضزّرٗح للؽصْ  ػلٔ الوؼلْهح ال سهح.ذْظ٘ف الوِاراخ الو 

 الوؼِذ(اًٛظوح الورؼلمح تااللرؽاق تالكل٘ح أّ  غ ّضهؼ٘ار المثْ   .14

   المثْ  الوزكوشٕ الوذٕ ذؼوذٍ الوْسارج ؼظوة الشوزّط الروٖ ذضوؼِا اػرووادا تصوْرج أطواص ػلؤ هؼوذ

 الاالة تالرْافك هغ رغثرَ.

 طر٘ؼات٘ح للمظن.الاالح اال 

 .اظزا  اخرثار ذاث٘مٖ  ذٌافظٖ( للورمذه٘ي 

 .اظزا  هماتلح هغ الاالة للكشف ػي أُل٘رَ الفكزٗح 

 أُن هصادر الوؼلْهاخ ػي الثزًاهط .15

 .الوصادر الؼلو٘ح تجًْاػِا هْشمح ّرل٘ا أّ رلو٘ا 

 .الومزراخ الذراط٘ح الظاتمح 

  الوٌِ٘ح لظْق الؼو .الومارتح ت٘ي الورالثاخ الرؼل٘و٘ح ّالورالثاخ  
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر الظٌح / الوظرْٓ

 أم اختُارٌ
 الوهاراث العاهت والونقىلت ههاراث التفكُر لوىضىعالوهاراث الخاصت با الوعرفت والفهن

) أو( الوهاراث األخري 

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب 6أ 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ

  * * *  * * *   * * *    * * * سأسا تصميم آثاث I D 3 141 الصالصحالوزؼلح 
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 0وصف تصوُن الونطق الرقوٍ 

 لوقرروصف ا

 

 ظاهؼح تغذاد / كل٘ح الفٌْى العو٘لح الوؤطظح الرؼل٘و٘ح .1

 لظن الرصو٘ن/ فزع الذاخلٖ المظن العاهؼٖ / الوزكش .2

 ID3141/ ذصو٘ن اٙشاز اطن / رهش الومزر .3

 لشاهٖ/ اّّرشح ػو  هخرثزٗح   هؽاضزاخ  ف٘ح أشكا  الؽضْر الوراؼح .4

 طٌْٕ الفص  / الظٌح .5

 طاػح 120 ػذد الظاػاخ الذراط٘ح  الكلٖ( .6

 2018/ 2/ 18 ذارٗخ إػذاد ُذا الْ ف  .7

 أُذاف الومزر .8

  إكظاب الاالة اٝؼظاص تازق الزتظ ّالرزاك٘ة الوخرلفح ّػٌا زُا ّدّرُا فٖ ػول٘ح ذصو٘ن

 اٙشاز .

 .اٝلوام تازق ّأًظوح ّذمٌ٘اخ الزتظ الوخرلفح لٚشاز 

 .ّذمٌ٘اخ ذصٌ٘غ اٙشاز. إكظاب الاالة الوؼزفح ال سهح لرصو٘ن اٙشاز توا ٗزاػٖ ػٌا ز ّذمٌ٘اخ 

 . ذٌف٘ذ الاالة لماؼح آشاز فٖ الْرشح الرؼل٘و٘ح 

. 

 

 هراجعت أداء هؤسساث التعلُن العالٍ ))هراجعت البرناهج األكادَوٍ((

ٗرضوي الومزر الوفاُ٘ن ّالوثادٕ  الؼاهح  فٖ ذصو٘ن اٙشاز  ّالرؼزٗف تذّر طزق الزتظ ّالرزاك٘ة الوخرلفح 

لرصاه٘ن اٙشاز ّاٛطض الثٌائ٘ح  لؼٌا ز ذصو٘ن اٙشاز. فض  ػي دراطح  الراْر الرجرٗخٖ لازس اٙشاز 

ذفا ٘  ّؼذاخ الرجش٘س ّاٙهكاً٘اخ الرشٌٗ٘ح  ّاٛطر٘اغ هٌِا فٖ ذصاه٘ن ؼذٗصح  كوا ٗرضوي الومزر دراطح

 . لماغ اٙشاز
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 ّطزائك الرؼل٘ن ّالرؼلن ّالرم٘٘ن لومزرهخزظاخ ا .9

 ح االُذاف الوؼزف٘-أ

 اكرظاب الاالة الوؼزفح ال سهح تاًٛظوح الثٌائ٘ح  الوخرلفح لٚشاز . 1أ

اكرظاب الاالة الوؼزفح ال سهح ٛطض ّذمٌ٘اخ الرصو٘ن ّالرصٌ٘غ  لٚشاز لرْظ٘فِا فٖ ػول٘ح  2أ

 ذصو٘ن اٙشاز .

 ؼح اٙشاز.اكرظاب الاالة الوؼزفح ال سهح لازق  ّذمٌ٘اخ الزتظ ّالرصث٘د  ٛظشا  ّػٌا ز لا 3أ

 االُذاف الوِاراذ٘ح الخا ح تالومزر  -ب 

 اكرظاب الاالة الوِاراخ اّٛل٘ح فٖ ذصو٘ن لاغ اٙشاز الوخرلفح ّفما لْظائفِا ّطزسُا  . 1ب

 اكرظاب الاالة اٝؼظاص تجُو٘ح اٙشاز ّدّرٍ فٖ ػول٘ح الرصو٘ن الصٌاػٖ ّاًٛراض . 2ب        

 ّذٌف٘ذ هصغزاخ هي لاغ اٙشاز الرٖ ٗصووِا.اكرظاب الاالة هِارج ذصو٘ن  3ب

 اكرظاب الاالة هِارج ذصو٘ن ّذٌف٘ذ لاؼح آشاز تالؽعن الؽم٘مٖ . 4ب 

 طزائك الرؼل٘ن ّالرؼلن      

ذؼلن اٛطض ّالوثادٕ  الؼاهح ّالرمٌ٘اخ لرصو٘ن اٙشاز ػلٔ ّفك إلما  الوؼلْهاخ الٌظزٗح  ذٌف٘ذ 

م٘ح ضوي ًااق الرصو٘ن ال٘ذّٕ ّالؽاطْتٖ ضوي الصف  ّاذثاع الوؼلْهاخ الرٌظ٘زٗح تصْرج ذاث٘

(  DATA SHOWاٛطال٘ة الُوظرؽذشح فٖ الرؼل٘ن تئطرخذام الظثْرج الذك٘ح ّاطرخذام ّطائ  ػز   

ّالزتظ هغ الشثكح الذّل٘ح للوؼلْهاخ ٝطرؼزا  أؼذز اٛهصلح الورْاظذج فٖ الو٘ذاى الؼولٖ   فض  ػي 

 اٙشاز ّذٌف٘ذ لاؼح آشاز تالؽعن الؽم٘مٖ تالْرشح الرؼل٘و٘ح   . ذٌف٘ذ الوصغزاخ لماغ

 طزائك الرم٘٘ن      

  ذوزٗي ذاث٘مٖ  اخرثار ػولٖ طْٗ  اٛهذ( لرمْٗن لذراخ الاالة فٖ ذاث٘ك الوؼارف الرٖ ذلماُا

 خ   الومزر.

 ح اٙشاز ذٌف٘ذٗا هزاظؼح الوذخ خ الوؼلْهاذ٘ح الرٖ لام الاالة فٖ الثؽس ػٌِا لغز  اًعاس لاؼ

 ػلٔ شك  هزاؼ  ذفص٘ل٘ح ذالة هٌَ اشٌا  الؼو .

  هٌالشح الاالة ؼْ  الٌراض الٌِائٖ الذٕ ذوخ  ػٌَ الرصو٘ن ّذم٘٘ن  لاؼح اٙشاز الوٌعشج هي

 لث  الاالة .

 

 

 االُذاف الْظذاً٘ح ّالم٘و٘ح -ض

ام  لماؼح اٙشاز ّفما ٙل٘ح ظظن ذٌو٘ح اؼظاص الاالة تالوظؤّل٘ح أشٌا  الرصو٘ن ّضزّرج تٌا  الٌظ 1ض

 اًٛظاى ّّفما للخاهح  ّطزق الزتظ ّها ذفزضَ  هي لْ٘د ذصو٘و٘ح.

 ذمل٘ص الِْج الؽا لح ت٘ي الو٘ذاى اٛكادٗوٖ ّه٘ذاى طْق الؼو .  2ض

 ذٌو٘ح الؽض اٝلرصادٕ لذٓ الاالة هي ؼظاب الكلفح ّاالدارج االطرصوارٗح لوٌِح ذصو٘ن ّذصٌ٘غ 3ض

  اٙشاز . 

 طزائك الرؼل٘ن ّالرؼلن     
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ذؼلن اٛطض ّالوثادٕ  الؼاهح ّالرمٌ٘اخ لرصو٘ن اٙشاز ػلٔ ّفك إلما  الوؼلْهاخ الٌظزٗح  ذٌف٘ذ 

الوؼلْهاخ الرٌظ٘زٗح تصْرج ذاث٘م٘ح ضوي ًااق الرصو٘ن ال٘ذّٕ ّالؽاطْتٖ ضوي الصف  ّاذثاع 

(  DATA SHOWلذك٘ح ّاطرخذام ّطائ  ػز   اٛطال٘ة الُوظرؽذشح فٖ الرؼل٘ن تئطرخذام الظثْرج ا

ّالزتظ هغ الشثكح الذّل٘ح للوؼلْهاخ ٝطرؼزا  أؼذز اٛهصلح الورْاظذج فٖ الو٘ذاى الؼولٖ   فض  ػي 

 ذٌف٘ذ الوصغزاخ لماغ اٙشاز ّذٌف٘ذ لاؼح آشاز تالؽعن الؽم٘مٖ تالْرشح الرؼل٘و٘ح   .

 طزائك الرم٘٘ن    

 ولٖ طْٗ  اٛهذ( لرمْٗن لذراخ الاالوة فوٖ ذاث٘وك الوؼوارف الروٖ ذلماُوا ذوزٗي ذاث٘مٖ  اخرثار ػ

 خ   الومزر.

  هزاظؼح الوذخ خ الوؼلْهاذ٘ح الرٖ لام الاالة فٖ الثؽس ػٌِا لغز  اًعاس لاؼوح اٙشواز ذٌف٘وذٗا

 ػلٔ شك  هزاؼ  ذفص٘ل٘ح ذالة هٌَ اشٌا  الؼو .

 الرصوو٘ن ّذم٘و٘ن  لاؼوح اٙشواز الوٌعوشج هوي هٌالشح الاالة ؼْ  الٌراض الٌِائٖ الذٕ ذوخو  ػٌو َ

 لث  الاالة

  (الوٌمْلح   الوِاراخ اٛخزٓ الورؼلمح تماتل٘ح الرْظ٘ف ّالراْر الشخصٖالرجُ٘ل٘ح الوِاراخ  الؼاهح ّ -د 

 اكرظاب الاالة هِارج المذرج ػلٔ الرْا   هغ هظؤّ  الْرشح تشك  ػولٖ. 1د

 لوشارٗغ الرصو٘ن الصٌاػٖ . ذٌو٘ح الؽض االدارٕ ّاالطرصوارٕ 2د

اط ع الاالة لثزّذْكْالخ الؼو  الذّل٘ح ّالوؽل٘ح ّهؼزفح المْ٘د العشائ٘ح ّالوْا فاخ الؼالو٘ح  3د

 . لوٌِح ذصو٘ن اٙشاز
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 اطن الْؼذج / الوظاق أّ الوْضْع هخزظاخ الرؼلن الوالْتح
طزٗمووووووووووووووح 

 الرؼل٘ن
 طزٗمح الرم٘٘ن

1 4 

الوثووووووادٕ  الرؼووووووزف ػلوووووؤ 

ؼْ  ذصوو٘ن ّاٛطض الؼاهح 

 اٙشاز .
 أُن اٛطض لرصو٘ن اٙشاز

الموووووووووووووووووووا  

هؼلْهوووووووواخ 

+  ًظزٗووووووووح

ذوووووووووووووووزٗي 

 ػولٖ 

اهرؽوواى ٗووْهٖ 

 شووووووووووووووووفِٖ/ 

 ذؽزٗزٕ(

2  

ػلوؤ الؼ لووح هووات٘ي الرؼووزف 

ذصوووووو٘ن اٙشووووواز ّالفضوووووا  

 الوؽ٘ظ 

أُن الورالثواخ ّالشوزّط اٛطاطو٘ح 

ول٘ووح ّاًٛرِووا  هووي ػػٌووذ الشووزّع 

 ذصو٘ن اٙشاز 

الموووووووووووووووووووا  

هؼلْهوووووووواخ 

+  ًظزٗووووووووح

ذوووووووووووووووزٗي 

 ػولٖ 

اهرؽوواى ٗووْهٖ 

 شووووووووووووووووفِٖ/ 

 ذؽزٗزٕ(

3 4 

ػٌا ز الوكواى الرؼزف ػلٔ 

الوؽ٘ظ تاٙشاز ّأشزُوا ػلؤ 

 ذصو٘ن اٙشاز

 –هكًْوواخ الوكوواى  –أتؼوواد الوكوواى 

 هْاد االًشا  ّاالًِا  

الموووووووووووووووووووا  

هؼلْهوووووووواخ 

ًظزٗووووووووووووح/ 

 ذوووووووووووووووزٗي

 ػولٖ

هٌالشح الالثوح 

+ ذووووووووووووووزٗي 

  فٖ

4  

ػلٔ ػٌا ز الوكاى  الرؼزف 

الوؽ٘ظ تاٙشاز ّأشزُوا ػلؤ 

 ذصو٘ن اٙشاز

الاوواتغ العوووالٖ  –الاوواتغ الووْظ٘فٖ 

 اًٛارج  –اٛلْاى  –

هؽاضووووووزج  

ًظزٗووووووووووح / 

 ذوووووووووووووووزٗي

 ػولٖ

ذوووووووووووووووووووووزٗي 

  ووووووووووووووفٖ+ 

 ت٘رٖ(

5 4 

طوووووووزق الوووووووزتظ الرؼوووووووزف 

ّالرزاك٘ة الوخرلفوح لرصواه٘ن 

 اٙشاز .

زا  الووزتظ تووالغ –الووزتظ تالوظوواه٘ز 

 الزتظ تاللثال٘ة ّالخْات٘ز  –

هؽاضووووووووزج 

ًظزٗووووووووووح / 

ذوووووووووووووووزٗي 

 ػولٖ

ذوووووووووووووووووووووزٗي 

  ووووووووووووووفٖ+ 

 ت٘رٖ(

6  

طووزق الووزتظ  الرؼووزف ػلوؤ 

ّالرزاك٘ة الوخرلفوح لرصواه٘ن 

 اٙشاز .

 الزتظ  تجًْاع الرؼاش٘ك 

هؽاضووووووووزج 

ًظزٗووووووووووح / 

ذوووووووووووووووزٗي 

 ػولٖ

هٌالشح الالثوح 

+ ذووووووووووووووزٗي 

  فٖ

7 4 

الرؼووزف ػلوؤ  طووزق الووزتظ 

رلفوح لرصواه٘ن ّالرزاك٘ة الوخ

 اٙشاز .

الزتظ تْاطاح الوظواه٘ز الوؽْرٗوح 

 طزق الزتظ تالوفا   –

هؽاضووووووووزج 

ًظزٗووووووووووح / 

ذوووووووووووووووزٗي 

 ػولٖ

هٌالشح الالثوح 

+ ذووووووووووووووزٗي 

  فٖ

الْرلوووووووووووووووووووح  هؽاضووووووووزج  الزتظ تازٗمح اللؽام أًْاػَ الرؼووزف ػلوؤ  طووزق الووزتظ  4 8
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ّالرزاك٘ة الوخرلفوح لرصواه٘ن 

 اٙشاز

ًظووووووووووووووزٕ 

/ذوووووووووووووزٗي 

 ػولٖ

ح االهرؽاً٘ووووووووووو

 ذؽزٗوووووزٕ + 

 ذاث٘مٖ(

9 4 
الوْاد الوظرخذهح فٖ ذصوٌ٘غ 

 اٙشاز 
 اٛلوٌْ٘م  هو٘شاذَ ّطزق رتاَ

هؽاضووووووووزج 

ًظزٗووووووووووح / 

ذوووووووووووووووزٗي 

 ػولٖ

 

هٌالشح الالثوح 

+ ذووووووووووووووزٗي 

  فٖ

10 4 
الاووووووووزس الرؼووووووووزف ػلوووووووؤ 

 الرجرٗخ٘ح لٚشاز 
 الازاس اٛشْرٕ 

هؽاضووووووووزج 

ًظزٗووووووووووح / 

ذوووووووووووووووزٗي 

 ػولٖ

هٌالشح الالثوح 

+ ذووووووووووووووزٗي 

  فٖ

11  
ػلووووووؤ الاوووووووزس  لرؼوووووووزف ا

 الرجرٗخ٘ح لٚشاز
 الازاس الوصزٕ 

الموووووووووووووووووووا  

هؼلْهوووووووواخ 

ًظزٗووووووووووووح/ 

ذاث٘ووووووووووووووك 

 ػولٖ

هٌالشح الالثوح 

+ ذووووووووووووووزٗي 

  فٖ

12 5 
الرؼوووووووزف  ػلووووووؤ الاوووووووزس 

 الرجرٗخ٘ح لٚشاز
 الازاس اٛغزٗمٖ

الموووووووووووووووووووا  

هؼلْهوووووووواخ 

ًظزٗووووووووووووح/ 

ذاث٘ووووووووووووووك 

 ػولٖ

اهرؽوواى ٗووْهٖ 

+  ذووووووووووووزٗي 

  فٖ

13 5 
الرؼوووووووزف  ػلووووووؤ الاوووووووزس 

 ٚشازالرجرٗخ٘ح ل
 الازاس الزّهاًٖ

هؽاضووووووووزج 

ًظزٗووووووووووح / 

ذوووووووووووووووزٗي 

 ػولٖ

ذوووووووووووووووووووووزٗي 

  ووووووووووووووفٖ+ 

 ت٘رٖ(

14 5 
الرؼوووووووزف  ػلووووووؤ الاوووووووزس 

 الرجرٗخ٘ح لٚشاز
 الازاس اٛط هٖ

هؽاضووووووووزج 

ًظزٗووووووووووح / 

ذوووووووووووووووزٗي 

 ػولٖ

ذوووووووووووووووووووووزٗي 

  ووووووووووووووفٖ+ 

 ت٘رٖ(

 (2اهرؽاى فص  اّٛ    اخرثار  5 15
ًظووووووووووووزٕ/ 

 ػولٖ

الْرلوووووووووووووووووووح 

االهرؽاً٘وووووووووووح 

 ذؽزٗوووووزٕ + 

 ذاث٘مٖ(

16 5 
لرؼوووووووزف  ػلووووووؤ الاوووووووزس ا

 الرجرٗخ٘ح لٚشاز
 طزاس لْٗض الزاتغ ػشز 

هؽاضووووووووزج 

ًظزٗووووووووووح / 

ذوووووووووووووووزٗي 

 ػولٖ

اهرؽوواى ٗووْهٖ 

+  ذووووووووووووزٗي 

  فٖ
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17 5 

الرؼزف ػلٔ الازس 

  الرجرٗخ٘ح لٚشاز

 طزاس لْٗض الخاهض ػشز

الموووووووووووووووووووا  

هؼلْهوووووووواخ 

ًظزٗووووووووووووح/ 

ذاث٘ووووووووووووووك 

 ػولٖ

اهرؽوواى ٗووْهٖ 

+  ذووووووووووووزٗي 

  فٖ

18 5 

الرؼزف  ػلٔ الازس 

خ٘ح لٚشازالرجرٗ  

 طزاس لْٗض الظذص ػشز 

الموووووووووووووووووووا  

هؼلْهوووووووواخ 

ًظزٗووووووووووووح/ 

ذاث٘ووووووووووووووك 

 ػولٖ

اهرؽوواى ٗووْهٖ 

+  ذووووووووووووزٗي 

  فٖ

19 5 

الرؼزف  ػلٔ الازس 

 الرجرٗخ٘ح لٚشاز

 طزاس ًاتلْ٘ى

الموووووووووووووووووووا  

هؼلْهوووووووواخ 

ًظزٗووووووووووووح/ 

ذاث٘ووووووووووووووك 

 ػولٖ

اهرؽوواى ٗووْهٖ 

+  ذووووووووووووزٗي 

  فٖ

20 5 

لرؼزف  ػلٔ الازس 

 الرجرٗخ٘ح لٚشاز

 طزاس ش٘زاذْى

ا  المووووووووووووووووووو

هؼلْهوووووووواخ 

ًظزٗووووووووووووح/ 

ذاث٘ووووووووووووووك 

 ػولٖ

اهرؽوواى ٗووْهٖ 

+  ذووووووووووووزٗي 

  فٖ

21 5 

الرؼزف  ػلٔ الازس 

 الرجرٗخ٘ح لٚشاز

 الازاس الصٌٖ٘

الموووووووووووووووووووا  

هؼلْهوووووووواخ 

ًظزٗووووووووووووح/ 

ذاث٘ووووووووووووووك 

 ػولٖ

اهرؽوواى ٗووْهٖ 

+  ذووووووووووووزٗي 

  فٖ

 (1اهرؽاى فص  الصاًٖ   اخرثار 5 22
ًظووووووووووووزٕ/ 

 ػولٖ

الْرلوووووووووووووووووووح 

االهرؽاً٘وووووووووووح 

 ذؽزٗوووووزٕ + 

 ذاث٘مٖ(

23 5 
رؼوووووووزف  ػلووووووؤ الاوووووووزس ال

 الرجرٗخ٘ح لٚشاز
 الازاس ال٘اتاًٖ 

الموووووووووووووووووووا  

هؼلْهوووووووواخ 

ًظزٗووووووووووووح/ 

ذاث٘ووووووووووووووك 

 ػولٖ

اهرؽوواى ٗووْهٖ 

+  ذووووووووووووزٗي 

  فٖ

24 5 
الرؼوووووووزف  ػلووووووؤ الاوووووووزس 

 الرجرٗخ٘ح لٚشاز
 الازاس الؽذٗس

الموووووووووووووووووووا  

هؼلْهوووووووواخ 

ًظزٗووووووووووووح/ 

ذاث٘ووووووووووووووك 

اهرؽوواى ٗووْهٖ 

+  ذووووووووووووزٗي 

  فٖ
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 ػولٖ

25 5 
ذصووو٘ن الرؼووزف ػلوؤ لْاػووذ 

 اٙشاز
 ؼذاخ العلْص   الوماػذ (ّ

الموووووووووووووووووووا  

هؼلْهوووووووواخ 

ًظزٗووووووووووووح/ 

ذاث٘ووووووووووووووك 

 ػولٖ

اهرؽوواى ٗووْهٖ 

+  ذووووووووووووزٗي 

  فٖ

26 5 
الرؼووزف ػلوؤ لْاػووذ ذصووو٘ن 

 اٙشاز
 الوٌاضذ

الموووووووووووووووووووا  

هؼلْهوووووووواخ 

ًظزٗووووووووووووح/ 

ذاث٘ووووووووووووووك 

 ػولٖ

اهرؽوواى ٗووْهٖ 

+  ذووووووووووووزٗي 

  فٖ

27 5 
الرؼووزف ػلوؤ لْاػووذ ذصووو٘ن 

 اٙشاز
 ّؼذاخ الخشى ّالؼز 

الموووووووووووووووووووا  

هؼلْهوووووووواخ 

 /ًظزٗووووووووووووح
ذاث٘ووووووووووووووك 

 ػولٖ

اهرؽوواى ٗووْهٖ 

+  ذووووووووووووزٗي 

  فٖ

28 5 
الرؼووزف ػلوؤ لْاػووذ ذصووو٘ن 

 اٙشاز
 اٛطزج 

ذاث٘ووووووووووووووك 

 ػولٖ

ذوووووووووووووووووووووزٗي 

  ووووووووووووووفٖ+ 

 ت٘رٖ(

 لْاػذ سخزفح اٙشاز  5 29
 –الرخوووووووزٗن  –اًوووووووْاع الشخزفوووووووح 

 في الرذُ٘ة  –الراؼ٘ن 

الموووووووووووووووووووا  

هؼلْهوووووووواخ 

ًظزٗووووووووووووح/ 

ذاث٘ووووووووووووووك 

 ػولٖ

 

 (2اهرؽاى فص  الصاًٖ   اخرثار  5 30
زٕ/ ًظوووووووووووو

 ػولٖ

الْرلوووووووووووووووووووح 

االهرؽاً٘وووووووووووح 

 ذؽزٗوووووزٕ + 

 ذاث٘مٖ(



 

  
 13الصفحت 

 
  

  الوزاظغ الزئ٘ظ٘ح  الوصادر( -2

الكرة ّالوزاظغ الرٖ ْٗ ٔ تِا  -ا 

  الوع خ الؼلو٘ح , ....(
 

الوزاظغ االلكرزًّ٘ح , هْالغ  -ب

 االًرزًد,.....
 

 

 

 

  الذراطٖخاح ذاْٗز الومزر  -12

الخا ح تصٌاػح اٙشاز  الوشارٗغ  فٖ هز الؼصْر ػلٔذصو٘ن اٙشاز  ذكٌْلْظ٘ا دّر ذْضػ تٌذّاخ الم٘ام. 1

 الوؼا زج.

 .الرٌف٘ذ ّأطال٘ة االًراظ٘ح  ّالرفا ٘  الرصٌ٘غالوْاد ػلٔ كصة ػي للرؼزف هصٌغ تغذاد لٚشاز سٗارج. 2

 . الكل٘ح إشزان الالثح تذّراخ الوكرة االطرشارٕ فٖ. 3
 

 

 

 

 


