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 انًغًؼخ  : اٌدبِؼخ

 أؽٛبء   اٌمسُ اٌؼٍّٟ :

 : أؽٛبء اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ

 (1)ِشفك  ٘ـ 1436/    6/.5 تبس٠خ اػتّبد اٌتٛص١ف :
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 ًٕرط رٕطٛف انجشَبيظَ

 ْـ1431/  3/    :زبسٚخان انًغًؼخ   :انغبيؼخ  -1

  انزشثٛخ / أؽٛبء : ىــــــــــــانمغ/  خـــــــانكهٛ -2

 / سئٛظ انمغى: د. يُٗ يكٛخ   د. ػجذ انشؽًٍ انغجذ انؼًٛذ : :/ سئٛظ انمغى   ذــــانؼًٛ -3

 :انٓٛكم انزُظًٛٙ اإلداس٘ نهجشَبيظ  -4

 

 : اٌّٛالغ اٌتٟ تمذَ ٘زا اٌجشٔبِح / لبئّخ ثىبفخ اٌفشٚع -5

 / اٌّٛلغ األٚي اٌفشع

 قسم األحٌاء بكلٌة التربٌة   

 / اٌّٛلغ اٌثبٟٔ شعاٌف 

 ال ٕٚعذ 

 / اٌّٛلغ اٌثبٌج عاٌفش

 ال ٕٚعذ

 / اٌّٛلغ اٌشاثغ شعاٌف

 ال ٕٚعذ

  

 يغهظ انمغى  

 سئٛظ انمغى 
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 : ٔيؼهٕيبد ػبيخ أ. رؼشٚف انجشَبيظ

  ؽٛب :    سيض انجشَبيظ ثكبنٕسٕٚط رشثٛخ رخظض أؽٛبء :  اعى انجشَبيظ -1

 عبػخ يؼزًذح  144 : ئعًبنٙ ػذد انغبػبد انًؼزًذح انًطهٕثخ إلرًبو انجشَبيظ -2

 أؽٛبءرخظض  ،دسعخ انجكبنٕسٕٚط فٙ انزشثٛخ :  انذسعخ انًًُٕؽخ ػُذ ئرًبو انجشَبيظ -3

 انجشَبيظ:انشئٛغخ أٔ انزخظظبد انزٙ ٚشًهٓب  انًغبساد-4

  ال ٌوجد مسارات 

  ٔعذد( )ئٌانزٙ رزٕعظ انجشَبيظ ٔانشٓبدح انًًُٕؽخ ػُذئز  انًخبسط-5

 ال ٌنطبق

 :انٕظبئف انزٙ ٚزى رأْٛم انطالة نٓب  . انًٍٓ أ6ٔ
 شٚج (فٟ حبي وبْ ٕ٘بن ِخبسج ِجىشٖ ِٓ اٌجشٔبِح ... ِثبي دسخخ اٌذثٍَٛ ف١ّىٓ ادساج اٌّٙٓ ٚ اٌٛظبئف اٌتٟ ٠تأٌٗ ٌٙب اٌطبٌت ػٕذ وً ٔمطخ خ ( ، إْ ٚخذد اٌٛظبئف اٌّشخص ثٙب )

 يذسعبد يبدح انؼهٕو فٙ انًذاسط انًزٕعطخ. -

 .انضبَٕٚخ ثبنزؼهٛى انؼبوؽٛبء فٙ يذسعبد يبدح ػهى األ -

 األؽٛبء.يؼٛذاد ثبنغبيؼخ ثمغى  -

 ْـ 1433-1432                                   :ربسٚخ انجذء ٔفك انخطخ                                              ثشَبيظ عذٚذ  ( أ )  -1

 ْـ 1431         : أؽذس  عُخ يشاعؼخ نهجشَبيظ √                                       ( ثشَبيظ يغزًش ة )

 ٔكبنخ انغٕدح ٔ رطٕٚش انًٓبساد ثغبيؼخ انًغًؼخ  :انًإعغخ انزٙ َفزد أؽذس يشاعؼخ سئٛغٛخ 

  ػًبدح انغٕدح ٔ رطٕٚش انًٓبساد ثغبيؼخ انًغًؼخ   : عٓخ انزظبدق ػهٗ انًشاعؼخ
  :    آخشٌٔ

   ًلجنة موفدة من المشروع التطوٌري البرامج 

  يشكض انغٕدح ٔاالػزًبد ثكهٛخ انزشثٛخ 
 : انًشكض أػضبء

  عبثمب ٔاالػزًبد ثغبيؼخ انًغًؼخانغٕدح  ػجذ هللا انؼبٚضٙ       ٔكٛمد. 

        ثبنًغًؼخنهجُبد ثكهٛخ انزشثٛخ  ٔاالػزًبدانغٕدح َبئت ٔكٛم د. يُٗ انذعٕلٙ         

     

 اللجنة المشرفة على البرنامج بوحدة الجودة بقسم األحٌاء 
 أعضاء اللجنة : 

 د. منى مكٌة                      رئٌسة القسم  
 د. هالة على عبد السالم        مسؤولة لجنة معاٌٌر جودة التعلٌم و التعلم  

 مسؤولة لجنة معاٌٌر إدارة الجودة   د. زٌنب عبد المهدي          
 أ. وفاء المنسً                   منسقة الجودة بالقسم 

 

  ضمان جودة البرنامجمسؤولة معٌار ادرة 

  لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ 
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  :   يُغك انجشَبيظ سئٛظ انمغى أٔاعى  -8

 (.... ٠تُ روش وبفخ االسّبءاٌطبٌجبد فٟ وً ِٓ شطشٞ اٌطالة ٚ شٔبِح ٌٍجتؼ١١ٓ ِٕسك  فٟ حبٌخ)

 د . يُٗ ػجذ انهطٛف يكٛخ

 (  نهًإعغبد انؾكٕيٛخ انًغهظ األػهٗ نهزؼهٛى ) ربسٚخ اػزًبد انغٓخ انًبَؾخ نهزظشٚؼ  -9

 انزبسٚخ عٓخ االػزًبد فشع/ يٕلغ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ

 ْـ 1431-1-4 ( لشاس اَشبء انجشَبيظ2يشفك ) انفشع انشئٛغٙ نهغبيؼخ

1-  …………………………… ……………………………  

2-  …………………………… ……………………………  

3-  …………………………… ……………………………  

4-  …………………………… ……………………………  
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 : ثٛئخ ػًم انجشَبيظ ـ ة

  : انٓذف يٍ رأعٛظ )انؾبعخ( انجشَبيظ -1

 يٕاكجخ يزطهجبد انًُٕ ٔانزطٕس انًؼشفٙ فٙ انًغزًغ انغؼٕد٘ فٙ شزٗ انؼهٕو ٔخبطخ فٙ انؼهٕو األؽٛبئٛخ -2

 يٕاكجخ اؽزٛبعبد يغبالد انؼًم ٔانزٕظٛف فٙ لطبع انزؼهٛى انؾكٕيٙ ٔاألْهٙ -3

انؾذٚضخ فٙ انجؾش ػٍ ؽهٕل نهًشبكم انًزؼهمخ ثؼهٕو انؾٛبح  ٔانزهٕس انجٛئٙ ٔدساعبد  خنزٕعٓبد انؼبنًٛايزبثؼخ   -4

 انزُٕع  األؽٛبئٛخ.

 

غ١ش٘ب ِٓ  ، أٚ تطٛساد اٌس١بسخ اٌٛط١ٕخ ، أٚ ، ٚاٌتطٛساد اٌتم١ٕخ اٌثمبف١خ االختّبػ١خ أٚ األسجبة االلتصبد٠خ أٚ -ا 

 ة : األسجب

 .يذسعبد ػهى  األؽٛبء  بد انًذاسط يٍ ؽزٛبعثب انٕفبء    -1

 . بنغبيؼبدعذ انُمض فٙ انًؾضشاد انًزخظظبد فٙ ػهى األؽٛبء ثًؼبيم األؽٛبء ث  -2   

  يٍ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ  ْهخ ػهًٛبً  ًٚكُٓب يٕاطهخ دساعزٓب انؼهٛب إلػذاد كبدسإرخشٚظ  دفؼبد عبيؼٛخ ي -3

 فشٔػخ انًخزهفخ انغؼٕدٚبد ٔانًزخظظبد ثؼهى األؽٛبء ٔ

 ٚغزغذ  يٍ َظشٚبد ٔؽمبئك  فٙ ػهى األؽٛبء  يٕاكجخ انزطٕساد انؼهًٛخ ٔانضمبفٛخ ػهٗ يغزٕٖ انؼبنى ٔيب -4

  نًغبًْخ ثبنزطجٛمبد انزمُٛخ فٙ يغبالد ػهى األؽٛبء ٔانجٛئخ انزٙ رخذو رًُٛخ انًغزًغا -5

 

 : اٌصٍخ ث١ٓ اٌجشٔبِح ٚسسبٌخ ٚأ٘ذاف اٌّؤسسخ -ة 

رهجٛخ اؽزٛبعبد انًإعغبد انزؼهًٛٛخ يٍ انزشثٍٕٚٛ انًٍُٓٛٛ ٔانمٛبدٍٚٛ األكفبء انًإْهٍٛ ػهًٛبً ٔرشثٕٚبً ٔيُٓٛبً  .1

 انًُٓخ.انًزؾهٍٛ ثأخالق 

ئعشاء انجؾٕس انؼهًٛخ انزشثٕٚخ انًفٛذح نزطٕٚش ٔرًُٛخ انًغزًغ ، ٔرمذٚى االعزشبساد ٔانؾهٕل انًُبعجخ -2 .2

 نًشكالد انًغزًغ 

 ثذيظ رمُٛخ انًؼهٕيبد ٔاالرظبل فٙ انًُظٕيخ انزؼهًٛٛخ ، ٔفمبً نًؼبٚٛش انغٕدح ٔاالػزًبد األكبدًٚٙ . االْزًبو .3

  

ً  ثبنًغًؼخثكهٛخ انزشثٛخ  األؽٛبءئٌ لغى   أػذاد  ثبنًغًؼخ انٗيٍ سعبنزّ ٔيزٕافمبً يغ سعبنخ كهٛخ انزشثٛخ  ٚغؼٗ يُطهمب

ً كٕادس ػهًٛخ يزخظظخ ثبنًؼبسف انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ انًطهٕثخ فٙ ػهى األؽٛبء  ً ركٌٕ ٔيإْهخ رشثٕٚب راد خجشح  ٔيُٓٛب

ٛخ انًغزًغ رًُٔيًبسعخ رطجٛمٛخ نزمُٛخ انًؼهٕيبد ٔٔعبئم انزؼهٛى ٔفمب نًؼبٚٛش انغٕدح ًٚكُٓب يٍ انًغبًْخ فٙ 

 ٔخذيزّ.

 مج و أهداف البرنامجمصفوفة االتساق بٌن رسالة البرنا

 سسبٌخ اٌجشٔبِح
 

 ت١ّٕخ اٌّدتّغ
اٌّسبّ٘خ فٟ أخشاء 

اٌجحٛث فٟ ِدبي ػٍُ 
 األح١بء

ٌتٍج١خ احت١بخبد ٚ 
ِتطٍجبد سٛق 

 اٌؼًّ

اٌّضٚدح  ثبٌّؼشفخ 
 اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ

خ١ً خذ٠ذ ِٓ إػذاد 
 اٌخش٠دبد اٌّؤ٘الد

 ( 1اٌٙذف )  × ×   

ح
بِ

شٔ
اٌج

ف 
ذا

أ٘
 

 ( 2اٌٙذف )   ×  × 

 ( 3اٌٙذف )   × ×  

 ( 4اٌٙذف )   ×  × ×
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 : ( يغ انجشايظ انزٙ رمذيٓب انًإعغخ / انكهٛخ / انمغىإْ ٚخذدػاللخ انجشَبيظ ) -2 .1

   ْم ٚمذو ْزا انجشَبيظ يمشساد دساعٛخ ٚغت ػهٗ انطالة دساعزٓب فٙ ثشايظ أخشٖ ؟ . أ
 ٚهٙ : َؼى  ْٔٙ يب

ْٕٔ ٚذسط كًمشس فٙ انًغزٕٖ األٔل نأللغبو انؼهًٛخ ثكهٛخ انزشثٛخ  CHEM 111كًٛٛبء ػبيخ  سيمش -

 نهطبنجبد ثبنًغًؼخ 

ْٕٔ ٚذسط كًمشس فٙ انًغزٕٖ األٔل نأللغبو انؼهًٛخ ثكهٛخ انزشثٛخ PHYS 111 يمشس فٛضٚبء انؼبيخ  -

    ثبنًغًؼخ  نهطبنجبد 

 √ َؼى

  ال

 ؟ أْ تٍه اٌّمشساد تٍجٟ احت١بخبد طالة اٌجشاِح األخشٜ، ِب اٌزٞ ٠ٍضَ ٌٍتأوذ ِٓ  فٟ حبٌخ اإلخبثخ ثٕؼُ .2

يٍ خالل انؾظٕل ػهٗ َغخخ يٍ انًظفٕفبد انخبطخ ثبنًخشعبد انزؼهًٛٛخ  ثبنجشايظ انًؼُٛخ  فٙ رهك األلغبو ٔيشاعؼخ َٕارظ  .1

 انزؼهى ثبنجشايظ األخشٖ . 

ء انًشبسكٍٛ ٔ انًغئٕنٍٛ ػٍ نغبٌ اإلػزًبد انخبطخ صى يٍ خالل يشاعؼخ رٕطٛف رهك انًمشساد ثبنًشبسكخ ٔانزُغٛك  يغ األػضب .2

ثزهك انجشايظ نذٖ رهك األلغبو نهزأكذ يٍ يطبثمخ رهك انزٕطٛفبد  ْٔم كبَذ رغطٙ ثشكم يالئى كبفخ يخشعبد انزؼهى انًؾذدح فٙ 

 يظفٕفبد رهك انجشايظ أو ال..

 انًشاعؼخ انخبسعٛخ يٍ لجم خجشاء يغزمهٍٛ. .3

 ٛخ انزٙ رمذو انجشايظ األخشٖ.اعزشبسح األلغبو األكبدًٚ .4

 رطجٛك اعزجبَخ رمٛٛى رهك انًمشساد ػهٙ طالة األلغبو األخشٖ .  .5

 َزبئظ رطجٛك اعزجبَخ رمٕٚى انجشَبيظ يٍ لجم انطبنجبد .  .6

  لٛبط سضبء انطبنجبد ػٍ انًمشساد ثبنجشايظ األخشٖ .  .1

    أخشٖ؟ْم ٚغزهضو انجشَبيظ يٍ طالثّ رهمٙ يمشساد دساعٛخ يٍ ألغبو  -ة
 ٚ عبػبد  8عبػبد يٍ أطم  6 رذسط انطبنجخ اإلعاليٛخ  فٙ انذساعبد ٕعذ يزطهجبد 

  ٙعبػبد  4رذسط انطبنجخ عبػزٍٛ يٍ أطم      انهغخ انؼشثٛخ       ٕٚعذ يزطهجبد ف 

 ٕ٘عبػخ  32رذسط انطبنجخ              ٕٚعذ يزطهجبد اإلػذاد انزشث 

  عبػبد  4ٕٚعذ يزطهجبد يٓبساد االؽظبء ٔ انزفبضم ٔ انزكبيم      رذسط انطبنجخ 

  االعشح ٔ انطفٕنخ ٔ انؼًم أعبعٛبد انظؾخ ٔ انهٛبلخ ٔ ٕٚعذ يزطهجبد اخزٛبسٚخ  يضم

 عبػخ 14عبػبد يٍ أطم  4رذسط انطبنجخ                                 انزطٕػٙ .   

     

 √ َؼى

  ال

 ؟ ، ِب اٌزٞ ٠ٍضَ ٌٍتأوذ ِٓ أْ تٍه اٌّمشساد تٍجٟ احت١بخبد طالة اٌجشاِح األخشٜ حبٌخ اإلخبثخ ثٕؼُفٟ  .3

 نغُخ خالل يٍ ٔرنك فٛٓب، رمذو انزٙ انجشايظ فٙ انطالة الؽزٛبعبد يالئًزٓب اعزًشاسٚخ يٍ نهزأكذ دٔس٘ ثشكم انًمشساد يشاعؼخ .1

 .انمغى ٔأْذاف سعبنخ ضٕء فٙ يشاعؼزٓب ٚزى ؽٛش ثبنمغى، انذساعٛخ ٔانغذأل انخطظ

 رطجٛك اعزجبَخ رمٕٚى انطبنجبد نهًمشساد  نزٕفٛش رغزٚخ ساعؼخ .2

 َزبئظ رطجٛك اعزجبَخ رمٕٚى انجشَبيظ يٍ لجم انطبنجبد  .3

 لٛبط سضبء انطبنجبد ػٍ انًمشساد انزٙ رذسط يٍ انجشايظ األخشٖ  .4

 رهك انًمشساد رؾمك َٕارظ انزؼهى رمشٚش انًشاعغ انخبسعٙ ثٕاعطخ يزخظظٍٛ نهزأكذ يٍ أٌ .5

                                            

ْللم ٚشللزشط ػهللٗ انطللالة  انًزٕلللغ انزؾللبلٓى ثبنجشَللبيظ رهجٛللخ أٚللخ اؽزٛبعللبد أٔ خظللبئض يؼُٛللخ يًللب ٚغللت أخللزِ فللٙ  -3 .4

 ؟ االػزجبس ػُذ انزخطٛظ نهجشَبيظ

   ال √ َؼى
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 : سعبنخ ٔأْذاف انجشَبيظ -ط 

 : ) ص١غخ اٌشسبٌخ (  سعبنخ انجشَبيظ -1

 سؤٚخ انمغى :

 ػًهٛخ انزؼهٛى يزؼخ ٔ فبئذح نهًؼهى ٔ انًزؼهى . ٚغؼٗ لغى األؽٛبء ثكهٛخ انزشثٛخ ثبنًغًؼخ َؾٕ انشٚبدح ٔ انزًٛض ٔ عؼم

  : انمغى سعبنخ

هجبد ٚؼذ لغى األؽٛبء ثكهٛخ انزشثٛخ ثبنًغًؼخ عٛم عذٚذ يٍ انخشٚغبد انًإْالد ػهًٛب ٔ يؼشفٛب فٙ يغبل ػهى األؽٛبء نزهجٛخ اؽزٛبعبد ٔ يزط

ٔ أٚضب  انؼهًٛخ ٔ انؼًهٛخ يغ رٕفٛش انخذيبد االعزشبسٚخ ٔ انزذسٚجٛخ ٚغبْى انمغى فٙ رًُٛخ انًغزًغ يٍ خالل رمذٚى انًؼشفخكًب عٕق انؼًم 

 ٚغبْى انمغى فٙ اعشاء انذساعبد ٔ انجؾٕس انؼهًٛخ نذػى انًُٓخ ٔ انًغزًغ انًؾٛظ .

 

    :انمغى  أْذاف 

 رخشٚظ كٕادس يإْهّ نزذسٚظ ػهٕو األؽٛبء فٙ انًشاؽم انزؼهًٛٛخ انًخزهفخ .1

 سٔػ اإلثذاع نذٖ انطبنجخ فٙ ػًهٛخ انجؾش ٔانزؼهى انزارٙ ثبعزخذاو رمُٛخ انًؼهٕيبدرًُٛخ يٓبساد انزٕاطم ٔ  .2

 رشعٛخ يجبدب ٔ أخاللٛبد انًُٓخ فٙ رذسٚظ ػهٕو األؽٛبء .3

 انًًهكخرًكٍٛ انطبنجخ يٍ  انزؼشف ػهٗ انًفبْٛى انؼهًٛخ ٔ َزبئظ انذساعبد ػهٗ كبفخ انكبئُبد انؾٛخ  ٔانذساعبد انجٛئٛخ فٙ يُبطك  .4

           ٔ االعلللزشارٛغٛبد انشئٛغلللٛخ انزلللٙ علللٛزى ارجبػٓلللب . أْلللذاف انجشَلللبيظ انزلللٙ رغلللبْى فلللٙ رؾمٛلللك سعلللبنزّ لبئًلللخ  -2

   اإلَغبص . لٔانًإششاد انزٙ عٛزى اعزخذايٓب نمٛبط يؼذ

 انشئٛغٛخ داالعزشارٛغٛب يإششاد األداء األْذاف 

اإلبداعً للتفكٌر  كوادر مؤهله تخرٌج-1

علوم األحٌاء فً المراحل  لتدرٌس

 التعلٌمٌة المختلفة

فى مجال  اإلبداعًمهارات التفكٌر  تتقن-1
 علوم االحٌاء.

رضا جهات التوظٌف عن خرٌجات  نسبة-2
 %08البرنامج ال تقل عن 

 لجنة استشارٌة خارجٌة  تقرٌر-3

 تطوٌر الخطة الدراسٌة  – 1
استقطاب نخبة من أعضاء هٌئة -2

 التدرٌس 
اكة مجتمعٌة مع جهات عقد شر-3

 التوظٌف

 وروح اإلبداعمهارات التواصل  تنمٌة-2

 عملٌة البحث والتعلم الخرٌجات فًلدى 

 الذاتً باستخدام تقنٌة المعلومات

نسبة رضا جهات التوظٌف عن  –1
 %08خرٌجات البرنامج ال تقل عن 

 تقرٌر لجنة استشارٌة خارجٌة-2
 

 

وضع برامج خاصة بالمتمٌزات  – 1
 والموهوبات 

تبادل الخبرات بٌن طالبات الجامعات -2
 السعودٌة فً مجال علوم األحٌاء 

 التقنٌات الحدٌثة فً التدرٌس استخدام-3

فً  وأخالقٌات المهنةترسٌخ مبادئ -3

 تدرٌس علوم األحٌاء

 واخالقٌات المهنة بمبادئ االلتزام-1
رضا جهات التوظٌف وأعضاء  نسبة-2

اخالقٌات خرٌجات  التدرٌس عنهٌئة 
 البرنامج 

  تقرٌر لجنة استشارٌة خارجٌة -3

اعداد مٌثاق أخالقً لمهنة تدرٌس  – 1
 علوم األحٌاء 

عقد ندوات دورٌة للطالبات لترسٌخ -2
 مبادئ واخالقٌات المهنة

 

على  الخرٌجة من التعرفتمكٌن -4
على  ونتائج الدراساتالمفاهٌم العلمٌة 

البٌئٌة فً  الحٌة والدراساتكافة الكائنات 

 فًالمختلفة  بنتائج الدراساتااللمام -1  
 المجال

نسبة رضا الطالبات عن المختبرات -2

 أمنه صالحة بٌئة علمٌةتوفٌر  -1
للدراسة البحثٌة فً مجال علوم 

 األحٌاء

     .اعزخذو يٓبساد انؾبعت ٔاكضش رمُٛبد انًؼهٕيبد ٔاالرظبالد يُبعجخ فٙ عًغ، ٔرفغٛش، ٔئٚظبل انًؼهٕيبد ٔاألفكبس 

 .ارمبٌ يٓبساد انهغخ انؼشثٛخ ٔ االَغهٛضٚخ 

 اإلنًبو ثبألعبنٛت اإلؽظبئٛخ ٔانًٓبساد انؾغبثٛخ ٔانؼذدٚخ 

 ٕ٘ارمبٌ يٓبسح انزذسٚظ انزشث  

 : نهًزمذيٍٛ يٍ رٔ٘ االؽزٛبعبد انخبطخٛشْب رٕفٚزى  انخذيبد انزٙ يب ْٙ انزؼذٚالد أٔ  -4

               ال ٕٚعذ رٔ٘ اؽزٛبعبد خبطخ ثبنجشَبيظ 



   

 

 
 

7 

 والمرافق والتجهٌزات التابعة للبرنامج   المملكةمناطق 
 تقرٌر لجنة استشارٌة خارجٌة -3

 فًتنظٌم ملتقى علمً للقطاعات  -2
 مجال علوم االحٌاء 

 

 
 

 ْٛكم ٔرُظٛى انجشَبيظ  -د 

 : رٕطٛف انجشَبيظ -1
أركش انًمشساد انذساعلٛخ اإلعجبسٚلخ ٔاالخزٛبسٚلخ انًمذيلخ فلٙ فزلشح دساعلٛخ اػزجلبسان يلٍ انغلُخ انزًٓٛذٚلخ نهزخلشط، ٔرنلك 

 ثبعزخذاو عذٔل انخطخ انذساعٛخ نهًمشس انزؼهًٛٙ انٕاسد أدَبِ 
 )ِطٍٛة خذٚي ِٕفصً  ٌىً فشع إرا وبْ ٠مذَ أٞ فشع ِؼ١ٓ خطخ دساس١خ ِختٍفخ(

 انذساعٛخ عذٔل خطخ انًمشساد
 لبئّخ سِٛص اٌّمشساد اٌتٟ ٠دت دساستٙب لجً ٘زا دساسخ ٘زا اٌّمشس: اروش  انًزطهجبد انغبثمخ* 

 

 انؼبو

 

 اعى انًمشس سيض انًمشس

 ئعجبس٘

 أٔ

 اخزٛبس٘

انًزطهجبد 

 * انغبثمخ

 انغبػبد

 انًؼزًذح

 انكهٛخ

 أٔ انمغى

 انغُخ انزًٓٛذٚخ 

 ال ُٚطجك  

  انًغزٕٖ األٔل  

 SALM101  انًذخم انٗ انضمبفخ

 االعاليٛخ

 

انذساعبد  2  اخزٛبس٘

 االعاليٛخ

 ARAB 101 انًٓبساد انهغٕٚخ 

 

خزٛبس٘ا  انهغخ انؼشثٛخ 2  

 EDU 116  رمُٛبد انزؼهى ٔيٓبساد

 االرظبل

 انؼهٕو انزشثٕٚخ 2  اعجبس٘

 EDU 117 انؼهٕو انزشثٕٚخ 2  اعجبس٘ أطٕل انزشثٛخ االعاليٛخ 

 EDU118  َظبو ٔعٛبعخ انزؼهٛى

فٙ انًًهكخ انؼشثٛخ 

 انغؼٕدٚخ

 انؼهٕو انزشثٕٚخ 1  اعجبس٘

 CHEM111  1كًٛٛبء ػبيخ  األؽٛبء 1  اعجبس٘ 

 MATH 111  ؽغبة انزفبضم

1ٔانزكبيم   

 انشٚبضٛبد 1  اعجبس٘

 PHYS 111 ( 1فٛضٚبء ػبيخ)  2  اعجبس٘ 

 

 األؽٛبء

 2  اخزٛبس٘ يزطهت عبيؼخ ػبو  

 
 انًمشسؽغت 

انًمزشػ يٍ 

 انكهٛخ 

  

 EDU126 ًُٕانؼهٕو انزشثٕٚخ 2  اعجبس٘ ػهى َفظ ان 

 ZOO 121 ٌاألؽٛبء 2  اعجبس٘ رظُٛف ؽٕٛا 

 BOT 122 األؽٛبء 2  اعجبس٘ انًًهكخ انُجبرٛخ 

 BIO 123 األؽٛبء 2  اعجبس٘ ػهى انخهٛخ 

 BIO 124  رمُٛخ انزؾضٛشاد

 انًؼًهٛخ

 األؽٛبء 2  اعجبس٘
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 انؼبو

 

 اعى انًمشس سيض انًمشس

 ئعجبس٘

 أٔ

 اخزٛبس٘

انًزطهجبد 

 * انغبثمخ

 انغبػبد

 انًؼزًذح

 انكهٛخ

 أٔ انمغى

 PHYS 125 ( 2فٛضٚبء ػبيخ)  األؽٛبء PHYS 111 1 اعجبس٘ 

لغى انذساعبد  2  اخزٛبس٘  يزطهت عبيؼخ  

 االعاليٛخ 

 انًغزٕٖ انضبنش 

 EDU 216 انؼهٕو انزشثٕٚخ 2  اعجبس٘ طؾخ َفغٛخ 

 EDU 217 ٕ٘انؼهٕو انزشثٕٚخ 2  اعجبس٘ يجبدب انجؾش انزشث 

 ZOO 211 اعجبس٘ ػهى األَغغخ انؾٕٛاَٛخ BIO 123 2 األؽٛبء 

 BOT 212  انشكم انظبْش٘ نهُجبد

 انضْش٘ ٔرششٚؾّ

 اعجبس٘
BIO 123 2 األؽٛبء 

 BIO 213 األؽٛبء 2  اعجبس٘ ػهى انجٛئخ 

 CHEM214 األؽٛبء 2  اعجبس٘ كًٛٛبء ػضٕٚخ 

لغى انذساعبد  2  اخزٛبس٘ يزطهت عبيؼخ   

 االعاليٛخ

  انًغزٕٖ انشاثغ  

 EDU 226 ٕ٘انؼهٕو انزشثٕٚخ 2  اعجبس٘ ػهى انُفظ انزشث 

 ZOO 221  يفظهٛبد ٔسخٕٚبد

 ٔعهذ شٕكٛبد

 اعجبس٘
ZOO 121 

 األؽٛبء 2

 BOT 222 اعجبس٘ ػهى انجكزٛشٚب BIO 123 2 األؽٛبء 

 BOT 223 اعجبس٘ ٔساصخ ػبيخ BIO 123 2 األؽٛبء 

 CHEM224 األؽٛبء 2  اعجبس٘ كًٛٛبء ؽٕٛٚخ 

 STAT101 ٕ٘ٛاألؽٛبء 1  اعجبس٘ اإلؽظبء انؾ 

ػبو يزطهت عبيؼخ    اخزٛبس٘ 

 
 ؽغت انًمشس 2

انًمزشػ يٍ 

 انكهٛخ 

 انًغزٕٖ انخبيظ 

 EDU 316 ٕ٘انؼهٕو انزشثٕٚخ 2  اعجبس٘ اداسح ٔرخطٛظ رشث 

 EDU 317  اَزبط ٔيظبدس انزؼهى

 االنكزشَٔٛخ

 EDU 116 اعجبس٘

 

 انؼهٕو انزشثٕٚخ 2

 ZOO 311 (1) ؽششاد  األؽٛبء ZOO 221 3 اعجبس٘ 

 ZOO 312 اعجبس٘ ؽجهٛبد ZOO 121 3 األؽٛبء 

 ZOO 313  ػهى ٔظبئف أػضبء

(1ؽٕٛاٌ )  

 األؽٛبء BIO 123 3 اعجبس٘

 BOT 314  ػهى ٔظبئف أػضبء

(1انُجبد )  

  +BIO 123 اعجبس٘

CHEM202 

 األؽٛبء 3

 BOT 315 اعجبس٘ ٔساصخ خهٕٚخ BIO 223 2 األؽٛبء 

 انًغزٕٖ انغبدط 

 EDU 326 اعجبس٘ اعزشارٛغٛبد انزذسٚظ EDU 226 2 انؼهٕو انزشثٕٚخ 

 EDU 327 انؼهٕو انزشثٕٚخ 2  اعجبس٘ انًُبْظ انزؼهًٛٛخ 

 ZOO 321 ( 2ؽششاد)  األؽٛبء ZOO 311 3 اعجبس٘ 

 ZOO 322 ٌاعجبس٘ رششٚؼ ؽٕٛاٌ يمبس ZOO312 3 األؽٛبء 
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 انؼبو

 

 اعى انًمشس سيض انًمشس

 ئعجبس٘

 أٔ

 اخزٛبس٘

انًزطهجبد 

 * انغبثمخ

 انغبػبد

 انًؼزًذح

 انكهٛخ

 أٔ انمغى

 
BOT 323  انذلٛمخ ػهى األؽٛبء

 انزطجٛمٙ

 األؽٛبء BOT 222 2 اعجبس٘

 BOT 324 اعجبس٘ انًُٕ ٔانزًٛض فٙ انُجبد BIO 123 3 األؽٛبء 

 BOT 325 اعجبس٘ ٔساصخ رطجٛمٛخ BOT 223 2 األؽٛبء 

 BOT 326 األؽٛبء 1  اعجبس٘ ػهى انفٛشٔعبد 

 انًغزٕٖ انغبثغ  

 
EDU 416  ٙارغبْبد ؽذٚضخ ف

 اعزشارٛغٛبد انزذسٚظ

 انؼهٕو انزشثٕٚخ EDU 326 2 اعجبس٘

 EDU 417 ٕ٘اعجبس٘ انزمٕٚى انزشث EDU 327 2 انؼهٕو انزشثٕٚخ 

 ZOO 411 اعجبس٘ ػهى األعُخ ZOO322 3 األؽٛبء 

 ZOO 412 اعجبس٘ ػهى انطفٛهٛبد ZOO121 3 األؽٛبء 

 
BOT 413  ػهى ٔظبئف أػضبء

(2انُجبد )  

 األؽٛبء BOT314 3 اعجبس٘

 BOT 414 األؽٛبء 3  اعجبس٘ ػهى انطؾبنت 

 BIO 415 ًٙاألؽٛبء 2  اعجبس٘ يُبْظ انجؾش انؼه 

 ًغزٕٖ انضبيٍ ان 

 
ZOO 421  ػهى ٔظبئف أػضبء

(2انؾٕٛاٌ )  

 األؽٛبء ZOO 313 3 اعجبس٘

 
BOT 422  فطشٚبد ٔأيشاع

 انُجبد

 األؽٛبء 3  اعجبس٘

 BOT 423 اعجبس٘ رظُٛف َجبربد صْشٚخ BOT 122 3 األؽٛبء 

 
BIO 424  فهٕسا ٔفَٕب انًًهكخ

 انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ

 األؽٛبء 3  اعجبس٘

 

EDU 425 عًٛغ أٌ رغزبص  اعجبس٘ انزشثٛخ انًٛذاَٛخ

انًمشساد 

انزشثٕٚخ ٔ 

عبػخ يٍ  121

يمشساد 

 انزخظض

 انؼهٕو انزشثٕٚخ 6

 رذسط انغُٕاد اإلضبفٛخ ػُذ انضشٔسح 
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  )إْ ٚخذد(يكَٕبد انخجشح انًٛذاَٛخ انًطهٕثخ  .2
 

  : انزذسٚجٛخ انزٙ ٚزطهجٓب انجشَبيظ انطجٛخ اإلكهُٛٛكٛخ أٔ يٕعض ثبنًكَٕبد انؼًهٛخ أٔ

 رٕطٛف يٕعض نُشبط انخجشح انًٛذاَٛخ: -أ 

رؼذ انزشثٛخ انؼًهٛخ يمشس سئٛغٙ يٍ يمشساد انجشَبيظ ٔيزطهت يٓى نهزخشط يٍ أعم رذسٚت انطبنجخ ػهٗ انًٓبساد انًُٓٛخ ٔانزؼشف ػهٗ 

 آنٛبد انزذسٚظ ثشكم ػًهٙ  ٔرطجك فٙ  فزشح يؾذدح نهزذسٚت  

ء طجمب نخطخ انزشثٛخ انًٛذاَٛخ  انزٙ رزضًٍ لبئًخ : رمٕو طبنجبد انًغزٕٖ انضبيٍ  ثزذسٚظ انًمشساد انًشرجطخ ثزخظض األؽٛب َٕع انُشبط

يٍ انذسٔط رمٕو انطبنجخ ثزذسٚغٓب نطبنجبد انًذاسط ٔرزؼشف ثٓب ػهٗ كٛفٛخ انزؼبيم يغ انطبنجبد داخم لبػبد انذساعخ  ٔانزؼبيم يغ 

 ْهٓب نهؼًم ثبنزذسٚظد انزٗ رإاانًشكالد انزٙ لذ رٕاعٓٓب أصُبء لٛبيٓب ثؼًهٛخ انزذسٚت، ٔاكزغبة انطبنجبد انًٓبس

 : ٚزى رمٕٚى طبنجبد انزشثٛخ انًٛذاَٛخ يٍ خالل رمبسٚش رمذيٓب يششفخ انكهٛخ ٔيذٚشح انًذسعخ ٔانًششفخ انزشثٕٚخ رمٕٚى انُشبط

        يكبٌ رمذٚى انزذسٚت : انًذاسط انًزٕعطخ ٔانضبَٕٚخ

 فصً دساسٟ(  )أ٠خ سٕخ أٚيشاؽم يٍ انجشَبيظ رُفز انخجشح انًٛذاَٛخ؟  فٙ أٚخ يشؽهخ أٔ -ة 

                                              انًغزٕٖ انضبيٍ

 انزخظٛض انضيُٙ ٔرشرٛت انغذٔل انذساعٙ  -ط 

 نهًغزٕٖ انضبيٍ( ) يٍ انفظم انذساعٙ ثشَبيظ رٓٛئخ  فٙ األعجٕع األٔل 

غٛخ يٍ يغًم عبػبد عبػخ رذسٚ  121ػهٗ أٌ رغزبص انطبنجخ ػذد عبػبد يؼزًذح ( أعجٕػٛب  6عبػخ رذسٚجٛخ )  12ثًؼذل  رذسٚت يزظم

  ساعة تدرٌسٌة تربوٌة 32من ضمنها  انجشَبيظ

 )إْ ٚخذ( ذد انغبػبد انًؼزًذحػ -د 

            عبػبد 6

 

 :  ( ئٌ ٔعذد )انجؾش  يزطهجبد انًششٔع أٔ .3
 قـال ٌنطب :يهخض يٕعض نهًشبسٚغ / انجؾٕس انًطهٕثخ نهجشَبيظ 

 ٔطف يٕعض –أ 
 قـال ٌنطب

                                              :انجؾش أْى يخشعبد انزؼهٛى انًشعٕح  يٍ انًششٔع أٔ -ة 

 (فصً دساسٟ ٞ ػبَ أٚأ)انجؾش؟  يشاؽم يٍ انجشَبيظ ٚزى رُفٛز انًششٔع أٔ فٙ أٚخ يشؽهخ أٔ -ط 
 : ػذد انغبػبد انًؼزًذح -د 

 : كبدًٚٙ نهطالةألسشبد ٔانذػى اإلنكٛفٛخ رمذٚى ا رٕطٛف يٕعض  -ْـ 

  :)ثّب فٟ رٌه آ١ٌخ اٌتحمك ِٓ اٌّؼب١٠ش(رٕطٛف إلعشاءاد انزمٕٚى  -ٔ 
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 يغبالد َٕارظ انزؼهى  ٔاعزشارٛغٛبد انزذسٚظ ٔ طشق انزمٛٛى - 4
 

 
 يغبالد َٕارظ انزؼهى

 (نهًإْالد  انٕطُٙٔفك االطبس )

 اعزشارٛغٛبد

 انزذسٚظ
 انزمٛٛىطشق 

 انًؼشفخ 1.0

1.1 
 نهًجبدب ٔانُظشٚبد األعبعٛخرؾظٙ انًؼشفخ انشبيهخ انًزكبيهخ 

ٔانزؼهى انالصيخ نإلػذاد  َٔظشٚبد انزؼهٛىانًزؼهمخ ثؼهى األؽٛبء 

 انًُٓٙ

 انًؾبضشح  اعزشارٛغٛخ

 انؼظف انزُْٙ  خاعزشارٛغٛ

 اعزشارٛغٛخ ؽم انًشكالد 

   انًُبلشخ ٔانؾٕاس   خاعزشارٛغٛ

 رمٛٛى انجؾٕس 

االخزجبساد انزؾظٛهٛخ  

 انشفٓٛخاالخزجبساد 

 اػذاد رمبسٚش 

 رمٛٛى انزشثٛخ انًٛذاَٛخ 

 االعزجبَبد

1.2 
رغذ انؼاللخ ثٍٛ َظشٚبد ػهى األؽٛبء ٔانًغبالد انؼهًٛخ 

 .  ٔانًُٓٛخ األخشٖ انًزظهخ ثًغبالد ػهى األؽٛبء 

1.3 
ٔاالثؾبس انؾذٚضخ رظُف أؽذس انزطٕساد انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ 

انًزؼهمخ ثاٚغبد انؾهٕل نهمضبٚب ٔصٚبدح انًؼشفخ فٙ يغبل ػهى 

 .االؽٛبء

1.4 
رفغش األَظًخ ٔانهٕائؼ انزُظًٛٛخ نهًُٓخ ٔانًزطهجبد انفُٛخ نٓب 

 .ٔكٛفٛخ رؾغُٛٓب ٔفمب نهزغٛشاد انًزالؽمخ

 انًٓبساد االدساكٛخ 2.0

2.1 

انظٕاْش انًشرجطخ ثؼهى انًؼهٕيبد ٔرؾههٓب نذساعخ  رغزمظٙ 

ٔانًشكالد انظفٛخ ٔانزذسٚغٛخ انزٙ رٕاعٓٓب األؽٛبء 

ٔاعزخذايٓب فٙ الزشاػ ؽهٕل يجزكشح رؼزًذ ػهٗ خهفٛزٓب 

 ارخبر لشاساد يُبعجخانُظشٚخ ٔانؼًهٛخ راد انؼاللخ ٔ
 ؽم انًشكالد اعزشارٛغٛخ

اعزشارٛغٛخ انًُبلشخ 

 انغًبػٛخ 

 اعزشارٛغٛخ انزؼهى انُشظ 

 اعزشارٛغٛخ دساعخ ؽبنخ 

 اعزشارٛغٛخ انزؼهى االنكزشَٔٙ

 ٔشفٓٛخاخزجبساد فظهٛخ 

 رمٛٛى أٔساق انؼًم

 اػذاد رمبسٚش 

 انًالؽظخ 

 رؾظٛهٛخ   اخزجبساد

 رمٛٛى انجؾٕس

  رمٛٛى انزشثٛخ انًٛذاَٛخ

 

2.2 
انًغزٕٚبد انغضٚئٛخ  فٙرؾهم انؼاللخ ثٍٛ انجُبء ٔانٕظٛفخ  

اٜنٛبد انغضٚئٛخ ٔرششػ نخهٕٚخ ٔانؼضٕٚخ ٔاالٚكٕنٕعٛخ ٔا

 ٔرُظى انزؼجٛش انغُٛٙ ٔانزًضٛم انغزائٙ    

2.3 
انًؼمذح َغجٛبً ثؼهى االؽٛبء يغزخذيخ  أعجبة انًشكالدرغزُزظ  

 أشكبالً يزُٕػخ يٍ رمُٛبد انًؼهٕيبد ٔانًظبدس األخشٖ .

2.4 
رشثظ ثٍٛ انًؼبسف ٔانًٓبساد انًكزغجخ ٔانغٛبلبد االكبدًٚٛخ  

 ػهى االؽٛبء      ثزذسٚظ يغبالدٔانًُٓٛخ انًزظهخ 

 يٓبساد انزؼبيم يغ اٜخشٍٚ ٔ رؾًم انًغإٔنٛخ 3.0

3.1 
ٔالزشاػ انؾهٕل  ٔانًشكالد انظفٛخرؾذٚذ انمضبٚب  رُجبدس فٙ

 انجُبءح فٙ انًٕالف انغًبػٛخ ٔانفشدٚخ.
 انزؼهى انزؼبَٔٙ 

 دساعخ ؽبنخ

 ؽم انًشكالد

 انؼًم فٙ يغًٕػبد طغٛشح 

 انزذسٚظ انزجبدنٙ 

 انًُبلشخ ٔ انغًُٛٛبس

 رمٛٛى األلشاٌ 

  اعزشارٛغٛخ انزؼهى انُشظ

 

 رمٛٛى انزذسٚت انًٛذاَٙ 

 انًالؽظخ 

 انزمبسٚش

 رمٛٛى انؼشٔع

 رمٛٛى أداء 

  االخزجبساد انؼًهٛخ

3.2 
رًبسط لٛبدح انغًبػخ فٙ يٕالف يزُٕػخ رزطهت اعزغبثبد 

 يجزكشح. 

3.3 

ركٌٕ ارغبْبد ئٚغبثٛخ َؾٕ يُٓخ انزذسٚظ يكزشفب لذسارٓب 

األخاللٛخ  ٔرهزضو ثبنمٛىانزذسٚغٛخ ٔيمٕيب رارٓب ثًٕضٕػٛخ 

 ٔرشاػٗ انًؼبيهخ انًغزًغ،ثًب ٚزفك يغ طجٛؼخ  ٔانًُٓٛخ

 يغبل انجؾٕس ٔانًخزجش  انؾٛخ فٙاإلَغبَٛخ نغًٛغ انكبئُبد 

3.4 
رزؾًم يغإٔنٛخ رؼهًٓب انزارٙ ٔاالعزًشاس فٙ انزطٕٚش   

انشخظٙ ٔانًُٓٙ يغزخذيب ٔعبئم ئٚغبد انًؼهٕيبد انغذٚذح 

 أٔ أعبنٛت انزؾهٛم انالصيخ إلَغبص انًٓبو انًغُذح ئنٛٓب  

 انزٕاطم، ٔرمُٛخ انًؼهٕيبد، ٔانًٓبساد انؼذدٚخ 4.0

4.1 
رزٕاطم ثفؼبنٛخ شفٓٛبً ٔكزبثٛبً، يغزخذيب أشكبل انؼشع  

 انًُبعجخ نهمضبٚب انًخزهفخ يغ انًزهمٍٛ ثبخزالف أًَبطٓى
 رمٛٛى انجؾٕس  انزذسٚظ انًظغش
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 يغبالد َٕارظ انزؼهى

 (نهًإْالد  انٕطُٙٔفك االطبس )

 اعزشارٛغٛبد

 انزذسٚظ
 انزمٛٛىطشق 

4.2 
فٙ عًغ  ٔاالرظبل انًُبعجخانًؼهٕيبد  رغزخذو رمُٛبد

 •.انًؼهٕيبد ٔرفغٛشْب. ٔرُفٛز انًٕالف انزذسٚغٛخ.

 انزؼهى انزُبفغٙ

 انزؼهى انزارٙ 

ثؾٕس فشدٚخ ٔعًبػٛخ 

 ثبعزخذاو شجكخ االَزشَذ 

 األَشطخ ٔانٕاعجبد انًُضنٛخ 

اعزخذاو َظبو انزؼهى 

 االنكزشَٔٙ

 انًالؽظخ 

 رمٛٛى انزذسٚت انًٛذاَٙ

  اخزجبساد رؾظٛهٛخ

4.3 

رؾذد األعبنٛت اإلؽظبئٛخ ٔانشٚبضٛخ راد انؼاللخ ػُذ دساعخ 

ئثذاػٙ فٙ رفغٛش  ٔرطجٛمٓب ثشكمانمضبٚب ٔانًشكالد، 

 انًؼهٕيبد ٔالزشاػ انؾهٕل

 انًٓبساد انُفظ ؽشكٛخ 5.0

5.1 
رزمٍ اعزخذاو األدٔاد ٔاألعٓضح انًؼًهٛخ فٙ انزششٚؼ ٔاعشاء 

 انزغبسة انؼًهٛخ
 اعزشارٛغٛخ انًؼًم  

 انزؼهى انزؼبَٔٗ

  انؼًم فٙ يغًٕػبد طغٛشح

 اخزجبساد انؼًهٙ 

 رمشٚش انًؼًم 

 رغٛذ فؾض ٔسعى انمطبػبد انًغٓشٚخ ثطشٚمخ ػهًٛخ طؾٛؾخ 5.2  ثطبلخ يالؽظخ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انزؼهى نهجشَبيظ : َٕارظيظفٕفخ 
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 اٌتص١ٕف اٌتب١ٌخ :اٌتذس٠س ، ٚ رٌه ثبستخذاَ ِست٠ٛبد ٚفمب ٌّستٜٛ  ٠تُ ادساج ٔٛاتح اٌتؼٍُ ثبٌجشٔبِح ٚ اٌّمشساد) اوٛاد اٌّمشساد ( اٌتٟ ٠تُ تذس٠سٙب 

I        ُتمذ٠ =R       تأو١ذ =E        ٓتّى١  = 

 

 

 

 

 

 

 

 َٕارظ انزؼهى نهجشَبيظ
 ٚفمب ٌالطبس اٌٛطٕٟ ٌٍّؤ٘الد

  

 انًٓبساد االدساكٛخ انًؼشفخ
يٓبساد انزؼبيم يغ اٜخشٍٚ 

 ٔرؾًم انًغإٔنٛخ

انزٕاطم، ٔرمُٛخ 
انًؼهٕيبد، 

 ٔانًٓبساد انؼذدٚخ

انًٓبساد 
انُفظ 
 ؽشكٛخ

  1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 

C
o
u

rs
e
s

 

SALM101         I  I  I I    

ARAB 101    I     I I I I I I    

SALM 102           I  R R    
EDU 116       I  I I  I I R    
EDU 117   I         I I     
EDU118    I        I I     

CHEM111 I I   I     I   I  I I  
MATH 111 I I   I   I I I    I I   
PHYS 111 I I   I I    I  I  I  I  
SCOI 101   I     I  R  I I     

EDU126 R           R R     

PHYS 125 R R   R R    R  R  R  R  

ZOO 121 I I   I I      I  I  I I 

BOT 122 I I   I       I I I   I 

BIO 123 I    I  I     I  I   I 

BIO 124 I    I  I   I  I  I   I 

SALM104          I  I I I    

EDU 216            R R     

EDU 217   I         R I     

ZOO 211 I  I    R R     I  I   I 

BOT 212  I   I I      E E   I  

BIO 213 R    R       R E E  I  

CHEM214 R R   R R      R R   R  

ARAB 103    I     I I I I I I    

EDU 226 R    R    I   I R     

ZOO 221 R    E E E   R    R  E  

BOT 222 I I   I I      R R   I  

BOT 223 I I    I  I    I I I   I 

CHEM224 E E   E       E  E  E  

STAT101   I   I    R   R  R    
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 َٕارظ انزؼهى نهجشَبيظ
 ٚفمب ٌالطبس اٌٛطٕٟ ٌٍّؤ٘الد
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 يزطهجبد انمجٕل فٙ انجشَبيظ -5
 د١ٌاًل أٚ ٔششح تٛص١ف١ٗ ٌّتطٍجبد االٌتحبق ثبٌجشٔبِح، ثّب فٟ رٌه أ٠خ ِمشساد أٚ خجشح الصِخ وّتطٍت سبثك ٠شفك

 هششٔطن ٔ ٔفمب. هكخًنهً انشبيهخ انزًُٛخ نخطخ ٔفمب انكهٛخ ألغبو يٍ لغى كم فٙ لجٕنٓى ًٚكٍ انزٍٚ انطالة ػذد انزشثٛخ كهٛخ يغهظ ٚؾذد

 انًغًؼخ عبيؼخ فٙ نهمجٕل انؼبيخ
 6143-1433لألعوام  من يغبنظ انمغى انزٙ رؾزٕ٘ ػهٗ ششٔط انمجٕل انًؾذدح ثمغى األؽٛبء  (3)يشفك

 

 يزطهجبد انؾضٕس ٔارًبو انجشَبيظ  -6

  

 انًٓبساد االدساكٛخ انًؼشفخ
يٓبساد انزؼبيم يغ اٜخشٍٚ 

 ٔرؾًم انًغإٔنٛخ

انزٕاطم، ٔرمُٛخ 
انًؼهٕيبد، 

 ٔانًٓبساد انؼذدٚخ

انًٓبساد 
انُفظ 
 ؽشكٛخ

  1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 

C
o

u
rs

e
s 

 

EDU 316    R R    R   R R E    

EDU 317       R  R E E R R R    

ZOO 311 I    R  R     I  R   R 

ZOO 312 I I   I I      R  R  R R 

ZOO 313 R R   E E    R    R  E  

BOT 314 R R R  R R      R R   R  

BOT 315 R R   I I      R R    R 

EDU 326 R        R   R R     

EDU 327 E    R       R R     

ZOO 321 E    E E E   E    R   E 

ZOO 322 R R   R R R     E  E   E 

BOT 323 I E   I I      E E   E  

BOT 324 I I    E E     E  E  E E 

BOT 325 E E E  E E E     E E     

BOT 326 R R   R R     R   R    

EDU 416 E    R    E  E E E     

EDU 417 E    E   E    E E     

ZOO 411 E    E  E     E  E   E 

ZOO 412 E E   E E    E    E   E 

BOT 413 E E   E  E  E  E   E  E  

BOT 414 E E   R E R  E   R  I  E R 

BIO 415  E E  E  E     E E E    

ZOO 421 E E    E E   E    E  E E 

BOT 422 E E   E E     E E E E  E  

BOT 423 E E    E E   E  E  E  E  

BIO 424 E E   E  E   E   E E  E  

EDU 425    E E   E E   E E     

ENG101          I  I I I    

FCH101  I I I      I  I I I    

HAF101  I    I    I  I I I    

LHR101         I I  I I I    

VOW101        R R   I I     
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 ( إتّبَ اٌجشٔبِح  - االٔتمبي ِٓ اٌؼبَ إٌٝ اٌزٞ ١ٍ٠ٗ - اٌحضٛس)  ششح تٛص١ف١ٗ تحٛٞ ِتطٍجبد وً ِٓشفك د١ٌاًل أٚ ٠ٔ

 

 ٔفمب نالئؾخ انغبيؼخ 

 % يٍ انًؾبضشاد انُظشّٚ ٔانؼًهٛخ15:   ٚغت أٌ رؾضش انطبنجخ   انؾضٕس
 :   ئرًبو انجشَبيظ

 أٌ رُغؼ فٙ كبفخ يمشساد انجشَبيظ  ٔرُغض دساعخ ئعًبنٙ انغبػبد انؼًهٛخ ٔانُظشٚخ نّ  -          

 %61أٌ رؾظم ػهٗ َغجّ يئٕٚخ ال رمم ػٍ  -          

 ْـ. انهٕائؼ انزُظًٛٛخ نزمٕٚى انطالة ٔانزأكذ يٍ رؾمك انًؼبٚٛش: 
 

فحص ػ١ٕخ ِٓ االختجبساد أٚ اٌٛاخجبد ؛ أٚ تم٠ُٛ ِستمً ِٓ لجً و١ٍخ فٟ ِؤسسخ أخشٜ(  )ِثبي : يب ْٙ انؼًهٛبد انًزجؼخ نزأكٛذ رؾمك يؼبٚٛش اإلَغبص

 ؟ )لذ تختٍف اٌؼ١ٍّبد ِغ اختالف اٌّمشساد أٚ اٌّدبالد اٌذساس١خ (. 

 ئؾخ انغبيؼبد انغؼٕدٚخ الن طجمب

  ( 4يشفك يغهظ لغى خبص خبص ثزٕصٚغ انذسعبد ػهٗ يمشساد لغى األؽٛبء ) يشفك 

 ٚزى رٕصٚغ انذسعبد انكهٛخ نهًمشس كًب ٚهٙ:  نالخزجبسادنالئؾخ انزُظًٛٛخ انخبطخ ثغبيؼخ انًغًؼخ  طجمب

 انًمشساد انؼبيخ نهجشَبيظ 

 أػًبل عُخ رؾشٚش٘ دسعخ اخزجبسٍٚ 31

 دسعبد  رمٛٛى عٓذ ٔيشبسكخ 11

 دسعخ ايزؾبٌ رؾشٚش٘ 61

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 دسعخ 111انًغًٕع = 

 يمشساد انزخظض نهجشَبيظ
 أٔال:  انزٙ رؾزٕ٘ ػهٗ دساعخ ػًهٛخ 

 دسعخ اخزجبسٍٚ رؾشٚش٘ أػًبل عُخ 21

 دسعبد رمٛٛى عٓذ ٔ ػًهٙ 11

 دسعخ اخزجبس ػًهٙ َٓبئٙ 21

 دسعخ اخزجبس َظش٘ َٓبئٙ 51

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خدسع 111انًغًٕع = 

 صبَٛب : انزٙ ال رؾزٕ٘ ػهٗ دساعخ ػًهٛخ    

 دسعخ اخزجبسٍٚ رؾشٚش٘ أػًبل عُخ 31 

 دسعبد رمٛٛى عٓذ ٔ ػًهٙ 11

 دسعخ اخزجبسَظش٘ َٓبئٙ 61

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  خدسع 111انًغًٕع = 
 

ٚ ِشاخؼخ سصذ اٌذسخبد ػٍٝ ثٛاثخ  ٠1تُ ِشاخؼخ دسخبد وشاسبد اإلخبثخ ٌالختجبساد اٌفص١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ ٚوزٌه ّٔٛرج 

 إٌظبَ االوبد٠ّٟ ثٛاسطخ ٌدبْ ِشىٍخ ِٓ اٌمسُ 

 ٠تُ ِشاخؼخ ػ١ٕخ ػشٛائ١خ ِٓ وشاسبد اإلخبثخ ثٛاسطخ سئ١س اٌمسُ 

 (5)ِشفك   لسُ آخش ثبٌى١ٍخ  ٚ اػذاد تمش٠ش ثزٌه ٠تُ فحص وشاسبد اإلخبثخ ثٛاسطخ ٌدٕخ ِستمٍخ ِٓ

 : ٔ. اإلداسح ٔانذػى انطالثٙ
 . خذيبد اإلسشبد األكبدًٚٙ نهطالة: 1

ثّب فٟ رٌه ٚضغ خذاٚي اٌسبػبد اٌّىتج١خ ألػضبء ١٘ئخ اٌتذس٠س، ٚاالستشبساد اٌخبصخ ثتخط١ظ  ػًهٛبد اإلسشبد األكبدًٚٙ نهطالةلى ثزٕطٛف 

 اٌّٛاد اٌذساس١خ ٚاٌتخط١ظ ٌٍس١شح ا١ٌّٕٙخ )ٚ٘ٛ ِب لذ ٠تٛفش ػٍٝ ِستٜٛ اٌى١ٍخ(اٌجشٔبِح ٚاخت١بس 
  ًٙٚنهطبنجبد زٕعّٛ انؼبو رمٕو ثبنزُغٛك يغ انمغى  نهٕٚعذ ثبنكهٛخ ٔؽذح نإلسشبد األكبد 

  ٔانزخطٛظ انًُٓٙ، ٔاالعزشبساد  مشساد فٙ اخزٛبس انًٔ انُظؼ ٔ االسشبد ٔػهٗ يغزٕٖ انمغى ٚزى رمذٚى انزٕعّٛ ٔانًشٕسح
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انغبػبد انًكزجٛخ  عبػبد االسشبد األكبدًٚٙ ٔ انفشدٚخ ثٍٛ انطهجخ ٔاألعبرزح فٙ انًمشساد يٍ خالل انغبػبد انًكزجٛخ يٍ خالل

 ثذاٚخ كم فظم دساعٙ. ثبنمغى يغ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ػضٕ يٍ كم ن رؾذد انزٙ 

 ًٚيٍ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبنمغى أٚضب رى رخظٛض يغإٔنخ نالسشبد األكبد  ٙ 

 ٔكزنك  رى رخظٛض األعجٕع األٔل يٍ كم فظم دساعٙ نزمذٚى االعزشبساد نهطبنجبد ثٕاعطخ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ  ثبنمغى 

 .ّرؼٍٛٛ يششذ أكبدًٚٙ يٍ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ نكم طبنت يُز ثذاٚخ دخٕنّ انجشَبيظ ٔؽزٗ رخشع 

 نطبنجبد ػٍ االسشبد االكبدًٚٙ  فٙ االعجٕع االٔل يٍ كم فظم دساعٙ ػًم اعزجبَبد خبطخ ثذسعخ سضب ا 

  ًٙٚٔضغ خطخ رؾغٍٛ نالسشبد األكبدًٚٙ  ثُبء ػهٗ رؾهٛم َزبئظ االعزجبَبد انخبطخ ثبالسشبد األكبد 

 

  رشًم :( 11-6)  يشفمبد 

 نغبػبد انًكزجٛخ ألػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبنمغى نغبػبد االسشبد األكبدًٚٙ ٔاَغخ يٍ عذأل يؼهُخ   -1

 أٔ االكبدًٚٙانزمبسٚش انذٔسٚخ نهغُخ اإلسشبد انطالثٙ   -2

 ئػالٌ انغذأل انذساعٛخ  -3

  د عذأل االيزؾبَب َغخ يٍ -5

 فٙ انًؾبضشح األٔنٗرٕصٚغ رٕطٛف انًمشساد ػهٙ انطبنجبد  -6

   انمغىَغخ يٍ ًَبرط انغٛشح انزارٛخ نًُغٕثبد    -1

 . رظهًبد انطالة:2
 اٌٍٛائح اٌتٕظ١ّ١خ اٌخبصخ  ثتظٍّبد اٌطالة اٌّتؼٍمخ ثبٌّسبئً األوبد١ّ٠خ، ٚتشتًّ ػٍٝ إخشاءاد اٌتؼبًِ ِغ تٍه اٌتظٍّبد ٚشفك 

  ٔرشزًم ػهٗ ئعشاءاد انزؼبيم يغ رهك انزظهًبد.  ثزظهًبد انطالة انًزؼهمخ ثبنًغبئم األكبدًٚٛخ،خبطخ نٕائؼ رُظًٛٛخ  رٕعذ ثبنغبيؼخ

  ٚهٙ : فٙ عبيؼخ انًغًؼخ  ٚزخز انمغى اعشاءاد رشًم يب انًؼزًذحٔٔفمب نألَظًخ 

 ٔضغ طُذٔق خبص ثزهمٙ انشكبٖٔ يٍ انطبنجبد  -1

 انًخزظخرشكٛم نغُخ نفؾض ٔؽم انًشكالد ٔيزبثؼخ ؽهٓب يغ انغٓبد  -2

 12نهطبنجبد ) يشفك انالئؾخ انزأدٚجٛخ نطهجخ عبيؼخ انًغًؼخ ( يشفك سلى الئؾخ ضجظ انُظبو  -3

 ئػذاد َششاد رٕػٕٚخ نهطبنجبد -4

  رخظٛض ثشٚذ انٛكزشَٔٙ نهمغى نزهمٙ رظهًبد انطبنجبد . -5
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 ص. انكزت انًمشسح ٔانًشاعغ 

يب انؼًهٛخ انٕاعت ارجبػٓب يٍ لجم انكهٛخ نهزخطٛظ ٔؽٛبصح انكزت انًمشسح ٔانًشاعغ، ٔغٛش رنك يٍ انًٕاد ، ثًب فٛٓب  -1أ

 1انًظبدس اإلنكزشَٔٛخ ٔيٕالغ اإلَزشَذ؟ 

 اعزطالع أساء ػضٕاد ْٛئخ انزذسٚظ ؽٕل انًشاعغ انؾذٚضخ انًشرجطخ ثبنًمشساد انزٙ رذسعٓب .-

 داخم انمغى إلػذاد انمٕائى انًطهٕثخ يٍ انًشاعغ انؾذٚضخ نهمغى عُٕٚبً .رشكٛم نغُخ نهًكزجخ  -2

 ٔكزبثخ ًَبرط رٕطٛف عًٛغ يمشساد انجشَبيظ نزؾذٚذ أعًبء انكزت ٔانًشاعغ انخبطخ ثكم يمشس فٙ انخبَخ انخبطخ ثٓب ثبنزٕطٛفرطجٛك -3

نكم يمشس ٔ ايذاد يكزجخ انغبيؼخ ٔ  ٔانًؼزًذحانزُغٛك يغ ػًبدح شئٌٕ انًكزجبد ثبنغبيؼخ نزٕفٛش لبئًخ انكزت ٔانًشاعغ انؾذٚضخ انالصيخ -4

 انكهٛخ ثمبئًخ انكزت ٔ انذٔسٚبد ٔ انًغالد غٛش انًزٕفشح اٌٜ .

 س يؼهٕيبد نهطبنجخ فٙ ًَبرط رٕطٛف انًمشسادكزبثخ سٔاثظ انكزشَٔٛخ راد طهخ ثًؾزٕٖ يمشساد انجشَبيظ انؼهًٙ كًظبد -5

   رٕفٛش يكزجخ سلًٛخ ٔلٕاػذ ثٛبَبد انكزشَٔٛخ -6

 

،  يب انؼًهٛبد انزٙ ُٚجغٙ ػهٗ انكهٛخ ْٔٛئخ انزذسٚظ ئرجبػٓب نهزخطٛظ ٔؽٛبصح يظبدس انزؼهٛى انخبطخ ثبنًكزجخ -ة 1

  ؟ انذساعٛخ  ٔانًؼبيم ٔانفظٕل
 انزٕاطم يغ ػًبدح شئٌٕ انًكزجبد ثبنغبيؼخ نهزؾمك يٍ أَّ رى رٕفٛش انكزت ٔ انًشاعغ انؾذٚضخ  .1

 اعزطالع سأ٘ انطبنجبد ٔ ْٛئخ انزذسٚظ ؽٕل انًشاعغ انًزٕفشح ثبنًكزجخ  .2

 األخز فٙ االػزجبس خطظ انزؾغٍٛ انًٕعٕدح فٙ يؼٛبس٘ يظبدس انزؼهى ٔ انًشافك ٔ انزغٓٛضاد .3

 خ نزٕفٛش يغزهضيبد انًؼبيم أٔال ثأٔلانزٕاطم يغ انغبيؼ .4

 انزُغٛك يغ انغبيؼخ نؼًم انظٛبَخ انذٔسٚخ نهغجٕساد انزكٛخ ٔ أعٓضح انًؼبيم ٔ انًغبْش .5

      انزٕاطم يغ انغبيؼخ نزٕفٛش شجكخ االَزشَذ ثبنمبػبد انزذسٚغٛخ

يب انؼًهٛخ انٕاعت ئرجبػٓب يٍ لجم انكهٛخ ْٔٛئخ انزذسٚظ نزمٛٛى يذٖ يالئًخ انكزت انًمشسح ٔانًشاعغ، ٔغٛش رنك يٍ  -2

  ؟  انزؼهٛىانًٕاد ٔيظبدس 

 ػًم رغزٚخ ساعؼخ  يغ انطبنجبد يٍ خالل رٕصٚغ اعزجبَبد نًشاعؼخ آساء انطبنجبد ؽٕل رنك -1

 ثبنمغى ؽٕل يذ٘ يالئًخ انكزت ٔانًشاعغ نهجشَبيظ .أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ اعزطالع أساء  -2

 يشاعؼخ يؾزٕٖ رٕطٛف انًمشساد يٍ ٔلذ ٜخش نًزبثؼخ رؾذٚش لبئًخ انكزت انًذَٔخ كًشاعغ سئٛغٛخ أٔ يغبَذح  -2

  يشاعؼخ يؾزٕ٘ انكزت انًؼزًذح نهًمشس نهزأكذ يٍ رغطٛزٓب نهزٕطٛف -3

نزمٛٛى يذٖ يالئًخ انكزت انًمشسح ٔانًشاعغ، ٔغٛش رنك يٍ انًٕاد ٔيظبدس  انطالة يب ْٙ انؼًهٛبد انًزجؼخ يٍ لجم -3

 ؟انزؼهٛى
 خدمات المكتبة استبانة رضا الطالبات عن -
عن مدى رضا الطالبات عن الكتب المقررة و المراجع و المكتبة و غٌرها من مصادر  تتضمن فقرةالمقررات استبانة رضا الطالبات عن -

 التعلم

 ؟ انؼًهٛبد انًزجؼخ نزمٛٛى ٔاالعزؾٕار ػهٗ انكزت انًمشسحيب ْٙ  -4

                                           …ثم ارجاعها للمكتبة وفقا لنظم و ضوابط محددة  الكتب و المراجع و استعارتهالالطالع على ٌتم 
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 : ػ. أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ فٙ انكهٛخ ٔغٛشْى يٍ طبلى انزذسٚظ

 . انزؼُٛٛبد: 1

أٔعض ػًهٛخ رٕظٛف طبلى انزذسٚظ انغذٚذ ثًب ٚضًٍ يالءيزٓب يٍ ؽٛش يإْالرٓى ٔخجشارٓى نهمٛبو ثًغإٔنٛبد  

 انزذسٚظ
ٚزجغ انمغى كال يٍ انالئؾخ انًُظًخ نشئٌٕ يُغٕثٙ انغبيؼبد انغؼٕدٍٚٛ يٍ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔيٍ فٙ ؽكًٓى، فضال ػٍ الئؾخ 

فٙ انغبيؼبد انغؼٕدٚخ. ٔػبدح يب ٚشاػٙ يغهظ انمغى انغٕاَت ٔاإلعشاءاد انزبنٛخ ػُذ اخزٛبس أػضبء ْٛئخ  رٕظٛف غٛش انغؼٕدٍٚٛ

 انزذسٚظ انغذد:

 رؾذٚذ اؽزٛبعبد انمغى ٔ االػالٌ ػُٓب 

 انًمبثهخ انشخظٛخ نهزأكذ يٍ انمذساد انزُْٛخ ٔانغغذٚخ ٔيُبلشزّ فٙ انخجشاد انؼًهٛخ ٔانجؾضٛخ 

  انذكزٕساِ( ٔيذٖ يالئًزٓب نهجشَبيظ –)انًبعغزٛش انذسعخ انؼهًٛخ 

 اعزمطبة أػهٗ انكفبءاد انؼهًٛخ يٍ انًٕاطُبد فٙ رخظض ػهى األؽٛبء ٔ فشٔػّ انذلٛمخ 

  االعزفبدح يٍ انًٕالغ االنكزشَٔٛخ ألفضم انغبيؼبد نؼًم لبػذح ثٛبَبد ثأػضبء ْٛئخ انزذسٚظ انًزًٛضٍٚ

 

 ٔيشالجزٓب ٔيشاعؼزٓب:،  . انًشبسكخ فٙ رخطٛظ انجشايظ2

شللشػ خطللٕاد انزشللبٔس يللغ ْٛئللخ انزللذسٚظ ٔيشللبسكزٓى فللٙ يشالجللخ عللٕدح انجشَللبيظ، ٔانًشاعؼللخ انغللُٕٚخ، ٔانزخطللٛظ ا

 نزؾغٍٛ عٕدرّ .   
كم  ٚغبْى أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ فٙ ػضٕٚخ نغبٌ اإلػزًبد االكبدًٚٙ نهجشَبيظ فٙ ٔؽذح انغٕدح ثبنمغى  طجمبً نخجشارٓى فٙ يغبل ػًم -1

 نغُخ .

 ٚغبْى أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبنشأ٘ ٔانُظؼ فٙ يخزهف أػًبل انهغبٌ انذائًخ ثبنمغى.-2

 .ٔ اػذاد خطظ انزؾغٍٛ نهجشَبيظفٙ يغهظ انمغى    يشبسكخ األػضبء فٙ انُمبشبد انًزؼهمّ ثبنجشَبيظ-3

   انُٓبئٙ نهجشَبيظ ٔئػذاد انزمشٚشانغُٕ٘  ى انجشَبيظألػضبء فٙ رمٛٛايشبسكخ -5

             :) فٟ حبٌخ تطج١مٙب (انخبطخ ثبنهغُخ االعزشبسٚخ خطٕاد اششػ 
 رى رشكٛم نغُخ نإلششاف ػهٗ انجشَبيظ                                   

 ٔ يٍ يٓبيٓب 

  ػمذ نمبءاد دٔسٚخ 

 رمذٚى رمبسٚش دٔسّٚ شٓشّٚ نهًٕلف انؾبنٙ ألػًبل انهغُخ 

  انًشاؽم ٔاإلعشاءاد ػٍ طشٚك َظبو ؽفع ٔاسشفخرٕصٛك كبفخ 

 يزبثؼخ ػًهٛخ اإلػذاد نزٕصٛك ٔاػزًبد انزمبسٚش انغُٕٚخ نًمشساد انجشايظ انذساعٛخ 

 . ٔضغ خطظ رُفٛزٚخ نهًشاعؼبد انذاخهٛخ 

 .رظًٛى ثشٔرٕكٕالد انًشاعؼخ ٔانهمبءاد انزمًٛٛٛخ 

 . كزبثخ رمبسٚش دٔسٚخ ثُزبئظ انًشاعؼخ ٔانزمٛٛى 

 .يزبثؼخ رشكٛم ٔأداء َٔظى رٕصٛك نغبٌ انغٕدح ثبنمغى 

 يزبثؼخ َظبو ؽفع ٔأسشفخ ٔرغغٛم ٔسطذ كبفخ األَشطخ انؼهًٛخ ٔانزؼهًٛٛخ ٔانجؾضٛخ ٔانًغزًؼٛخ ثبنمغى 

  ّدٔنٙ(. -ْٛئخ ٔطُٛخ –ٔصاسح  –اإلػذاد نضٚبسح انذػى ٔانًشاعؼخ ٔانزمٛٛى انخبسعٙ ) عبيؼ 

  ٔانذٔس٘ ٔئػذاد خطخ شبيهخ نهزؾغٍٛ نهمغى .يزبثؼخ خطظ انزؾغٍٛ انًغزًش 

 :ٙئػذاد ٔرمذٚى اٜر 

 رمبسٚش انًشاعؼٍٛ انذاخهٍٛٛ ٔ انخبسعٍٛٛ. -

 رمٛٛى انطالة نهًمشساد. -

 رمبسٚش نغبٌ رطٕٚش انجشايظ -

 

 

 

 



   

 

 
 

20 

 

يؾبضلش االعزًبػلبد ٔ ٕٚعذ ثبنمغى يهف خبص ثبنهغُخ انًشلشفخ ػهلٗ انجشَلبيظ ٚؾزلٕ٘ ػهلٗ كبفلخ أػًلبل انهغُلخ يلٍ  رملبسٚش ٔ رٕطلٛبد ٔ 

 انذٔسٚخ ٔػُٛخ يٍ أػًبل انهغُخ

 

 :انًُٓٙ انزطٕس .  3

 ػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔ يٍ فٙ ؽكًٓى .نزؾمٛك انزطٕٚش انًُٓٙ أليب ْٙ اإلعشاءاد انًزجؼخ 

 

 رطٕٚش يٓبساد انزذسٚظ ٔ رمٕٚى انطالة .

 يٕاكجخ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ نًُٓغٛبد انزذسٚظ انًزطٕسح 

 رٕفٛش انًغزغذاد يٍ يظبدس انزؼهى  -

 دٔساد رذسٚجٛخ ػهٗ يغزٕٖ انكهٛخ ٔانغبيؼخ ٔدسٔط ػًهٛخ رُظًٓب ػًبدح  انغٕدح ٔرطٕٚش انًٓبساد ئلبيخ -

  ثبنًشبسكخ فٙ ؽضٕس َذٔاد ٔيإرًشاد ٔٔسػ ػًم فٙ يغبل رخظظبرٓى انؼهًٛخ . ألػضبء ْٛئخ انزذسٚظانغًبػ  -

 نألػضبء نهذساعخ ثجشايظ ئضبفٛخ فٙ عبيؼبد خبسعٛخ.يٍ خالل رٕفٛش فشص  -

 رمٛٛى األداء انزذسٚغٙ . -

                                              

 انزخظض .ٔعٕاَت انزطٕٚش فٙ يغبل  ُٛخ أخشٖ رشًم انًؼشفخ فٙ انجؾشرطٕٚش عٕاَت ف
 اإلثزؼبس ح انذساعبد انؼهٛب ثبنغبيؼخ ٔفشصيٍ خالل رشغٛغ انجؾش انؼهًٙ ) انفشد٘ ٔانغًبػٙ ( ػٍ طشٚك ػًبد

يٍ خالل رٕفٛش فشص نألػضبء ٔاعشاء أثؾبس ٔ رؼبٌٔ ػًهٙ يغ عبيؼبد أخشٖ يٍ خالل انذػى انفُٙ ٔرٓٛئخ لٕاػذ انجٛبَبد انجؾضٛخ   -2

 نذػى أثؾبصٓى انؼهًٛخ . 

 ُٛخ نالػزًبد األكبدًٚٙ. يٍ خالل رجُٗ يؼبٚٛش انغٕدح فٙ اعزشارٛغٛبد انزؼهى يٍ لجم انٓٛئخ انٕط -3

 رشغٛغ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ػهٙ ؽضٕس انًإرًشاد ٔانُذٔاد انؼهًٛخ -4

                                              رجبدل انضٚبساد يغ انغبيؼبد األخشٖ-5
 

 

 ئػذاد طبلى رذسٚظ عذٚذ - 4

انخطٕاد انًزجؼخ فٙ ػًهٛخ انزٕعّٛ ٔ/أٔ اعزمذاو طبلى رذسٚظ عذٚذ ، صائشٍٚ أٔ غٛش يزفشغٍٛ، نضًبٌ انفٓى انكبيم 

 نهجشَبيظ ٔدٔس انًمشس أٔ انًمشساد انذساعٛخ انزٙ ٚذسعَٕٓب كًكَٕبد نّ. 
هٛخ  رشفغ يٍ يغزٕٖ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبنزؼبٌٔ ٔانزُغٛك يٍ خالل ػًبدح انغٕدح ٔرطٕٚش انًٓبساد ثالبيخ أَشطخ ٔدٔساد رأْٛ -

 انغذد

رمذٚى َجزح ػٍ انجشَبيظ يٍ ؽٛش فهغفزّ ٔ سعبنزّ ٔششػ ألْذافّ ألػضبء ْٛئخ انزذسٚظ انغذد ٔرؼشٚفٓى ثبعزشارٛغٛبد انزذسٚظ انًٕطٙ  -

 ثٓب فٙ انجشَبيظ ٔأًَبط  ٔآنٛبد رمٕٚى انطالة.

 انزؼشٚف ثًُغضاد انمغى ٔرغٓٛضارّ ٔيشافمّ  -

 يٍ خالل رُظٛى صٚبساد يٛذاَٛخ نهمغى ألػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔرٕصٚغ دنٛم انمغى ػهٛٓى .   -

  انزؼشٚف ثؾمٕق ٔٔاعجبد ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ طجمبً نالئؾخ َظبو انزؼهٛى انؼبنٙ فٙ انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ -

 

:األعبرزح انضائشٍٚ ٔغٛش انًزفشغٍٛ - 5  

 

 انجشَبيظ/انمغى/انكهٛخ/انًإعغخ انخبطخ ثزؼٍٛٛ أعبرزح صائشٍٚ ٔغٛش يزفشغٍٛ.لذو يٕعضاً نغٛبعخ 

 )اٌّٛافمبد اٌّطٍٛثخ، ػ١ٍّخ االخت١بس، ٔسجتُٙ ِمبسٔخ ثئخّبٌٟ ػذد األسبتزح...إٌخ(

                                              …ٔفك انُظى ٔ انهٕائؼ ثبنغبيؼخ       . 

 : ٔػًهٛبد رؾغٍٛ انًغزٕٖط. رمٛٛى انجشَبيظ 
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 . فؼبنٛخ انؼًهٛخ انزذسٚغٛخ: 1

أ. يب ْٙ انؼًهٛبد انزٙ رغزخذو فٙ رمٛٛى ٔرطٕٚش االعزشارٛغٛبد انًخططخ ثٓذف  رطٕٚش ػًهٛخ انزؼهى فٙ يخزهف 

 يغبالد انزؼهى ؟
س فااٟ ِثابي : تما٠ُٛ ِمااذاس اٌاتؼٍُ اٌّحمااك، إٌصابئح اٌّتؼٍمااخ ثبالٔسادبَ ِااغ ٔظش٠اخ اٌااتؼٍُ ثأّٔبطاٗ اٌّختٍفااخ ، ٚتما٠ُٛ فٙااُ ِٚٙابسح طاابلُ اٌتاذس٠)

 استخذاَ ِختٍف االستشات١د١بد( 

 يشاعؼخ رمٛٛى انطالة انًُزظًٍٛ نهًمشساد انذساعٛخ ٔانجشَبيظ األكبدًٚٙ. -

 نهًمشساد انذساعٛخ ٔانجشَبيظ األكبدًٚٙ.يشاعؼخ رمٛٛى انخشٚغٍٛ  -

 يشاعؼخ رمٛٛى عٓبد انؼًم ألداء انخشٚغٍٛ انغذد. -

 ٔانخبسعٛخ )انًشاعؼٌٕ انًغزمهٌٕ(. –انًشاعؼخ انذاخهٛخ )انزمٕٚى انزارٙ(  -

 نؾبق أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ثذٔساد رذسٚجٛخ ٔٔسػ ػًم نزضٔٚذْى ثبنًٓبساد انزذسٚغٛخ انالصيخ.ا -

 بد انًمذيخ يٍ  أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبنمغى .دساعخ االلزشاؽ

 ؟ ة. يب ْٙ انؼًهٛبد انزٙ عزغزخذو نزمٛٛى يٓبساد طبلى انزذسٚظ فٙ اعزخذاو االعزشارٛغٛبد انًٕعٕدح فٙ انخطخ

 رشكٛم نغُخ نزمٛٛى األداء 

 رشكٛم نغُخ نهًشاعؼخ انذاخهٛخ  -

 نهًمشساد أ نهجشَبيظرُفٛز يزبثؼخ داخهٛخ ٔيشاعؼخ رمٛٛى انطبنجبد عٕاء  -

 رُفٛز يزبثؼخ داخهٛخ ٔيشاعؼخ رمٛٛى انخشٚغٍٛ نهًمشساد ٔنهجشَبيظ - 

 رُفٛز يزبثؼخ داخهٛخ ٔيشاعؼخ نزمٛٛى عٓبد انزٕظٛف نهخشٚغٍٛ انغذد - 

 رؾهٛم َزبئظ انطبنجبد -
  

 

 . انزمٛٛى انكهٙ نهجشَبيظ: 2

نزمٕٚى يغزٕٖ عٕدح انجشَبيظ ٔيذٖ يب رؾمٛك يخشعبد انزؼهٛى أ. يب ْٙ االعزشارٛغٛبد انزٙ عزغزخذو فٙ انجشَبيظ 

 انًغزٓذفخ:

  ؟ انخشٚغٍٛ ٔطالة انجشَبيظ انؾبنٍٛٛ خالل  ( يٍ 1)
 رطجٛك اعزجبَبد العزطالع آساء انطبنجبد  ٔرمٛٛى  انًمشساد  

 رطجٛك اعزجبَبد رمٛٛى نخذيبد انطبنجبد - 

 رطجٛك اعزجبَخ رمٛٛى خشٚغٙ انجشَبيظ - 

 اعشاء يمبثالد شخظٛخ يغ انطبنجبد  - 

 رطجٛك اعزجبَخ سضبء انطبنجبد -

  ؟ انًمًٍّٛٛ انًغزمهٍٛ /االعزشبسٍٚٛ  خالل ( ي2ٍ)
 صائشٍٚ نزمٛٛى انجشَبيظ . ألعبرزحرُظٛى صٚبسح   -

 يٍ خالل اعزمذاو ٔاعزضبفخ يشاعؼٍٛ خبسعٍٛٛ كخجشاء ثبنًغبل َٔظشاء كًمًٍٛٛ يغزمهٍٛ -

 ؟ األطشاف انًؼُٛخ /أسثبة انؼًم خالل ( يٍ 3)
 رطجٛك اعزجبَبد نغٓبد انزٕظٛف   -

 ى سط ٔانًٕعٓبد انزشثٕٚبد يغ انمغيٍ خالل رُظٛى يغًٕػبد يُبلشخ نًذٚشاد انًذا - 

 يٍ خالل رُظٛى يغًٕػبد رشكٛضٚخ يٍ عٓبد انؼًم راد انؼاللخ -
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 انزٕلٛؼبد انًؼزًذح

 

 انزبسٚخ انزٕلٛغ انذسعخ انؼهًٛخ االعى انؼًٛذ / سئٛظ انمغى

 ػًٛذ انكهٛخ
 ىمغسئٛظ انأٔ    

 انفشع انشئٛغٙ

   أعزبر يغبػذ  د. ػجذ انشؽًٍ انغجذ 

 انفشع األٔل
    

 انفشع انضبَٙ
    

 انفشع انضبنش
    

 انفشع انشاثغ
    

 

 

 



 

 

 

2 (a)      
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