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(األكادٌمً()مراجعة البرنامج العالً )مراجعة أداء مؤسسات التعلٌم   

الجغرافٌة  لقسم وصف البرنامج األكادٌمً  

ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا  اٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . وٌصاحبه من الطالب تحقٌقها 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 المؤسسة التعلٌمٌة .1
 دٌالى جامعة  - وزارة التعلٌم العالً والبـحث العلمً/  دٌالى جامعة 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة /  

الجغرافٌة . القسم الجامعً / المركز  .2  

  دراسات اولٌة بكالورٌوس  اسم البرنامج األكادٌمً  .3

الجغرافٌة  بكالورٌوس فً  اسم الشهادة النهائٌة  .4  

  النظام السنوي النظام الدراسً   .5

الجامعات العربٌة اتحاد  معاٌٌر اعتماد  المعتمد   برنامج االعتماد .6  

 المؤثرات الخارجٌة األخرى  .7

 
–زٌارات مٌدانٌة –المهاارات المهنٌة دورات تدرٌبٌة  للطلبة لتطوٌر 

 تطبٌق فً المدارس المتوسطة والثانوٌة 

م 1/8/6116 تارٌخ إعداد الوصف  .8  

 -:جٌن ) كمخرجات تعلٌمٌة ( باآلتً تزوٌد الخرٌ   :  أهداف البرنامج األكادٌمً .9
اعداد الطلبة لمهنة التدرٌس فً المدارس الثانوٌة . -1  

فً المدارس الثانوٌة . المواد الجغرافٌة  وخاصة الجانب العملً اعداد الطلبة لمهنة تدرٌس  -2  

التً تواجه والتحدٌات  لحل المشكالت ووصف االرض  فً الجغرافٌة اجراء البحوث والدراسات  -3

 المجتمع .

وكٌف ٌمكن بالحٌاة والمجتمع عالقة وخاصة الموضوعات التً لها اعداد باحثٌن علمٌٌن فً مجال البحث.-4

 االستفادة منه 

 



  
 2انصفحح 

 
  

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم .11

-التقوٌم  –التركٌب –التحلٌل –التطبٌق –الفهم -وتشمل :التذكروالفهم  المعرفة-أ  

لعلوم الجغرافٌة تمكٌن الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لإلطار الفكري   -1  

اعداد الطلبة اعدادا" نفسٌا" وتربوٌا" لمهنة التدرٌس فً المدارس الثانوٌة . -2  

فً المدارس الثانوٌة . الجغرافٌة التطبٌقٌة اعداد الطلبة اعدادا" نفسٌا" وتربوٌا" لمهنة تدرٌس مادة   -3  

ذات  للمؤسسات واالقسام فً الوزارات استخدامات االرض والمشارٌع تقدٌم المشورة فً مجال  -4

 العالقة .

لحل المشكالت التً تواجه    مجال التشٌٌد والبناء  مثل  التطبٌقٌة  المجاالت  فًاجراء البحوث  -5

      المجتمع فً قطاعات مختلفة.

الخاصة بالموضوع  المهارات-ب   

لمشاركة فً اللجان مع الجهات ذات العالقة .ا -1   

وتوجٌههم الحٌاة الجغرافٌة الطبٌعٌة والبشرٌة المساهمة فً معالجة المشكالت التً تواجه الطلبة فً  - 2 

مهنٌا" .  توجٌها"   

    الجغرافٌة التطبٌقٌة اعداد باحثٌن علمٌٌن فً مجال  - 3 

طرائق التعلٌم والتعلم        

فضال عن تزوٌد الطالب بوتشمل جمٌع الطرق التعلٌمٌة من القاء واستجواب ومناقشة   

والبنٌة والتركٌب الطبٌعً والبشري للحٌاةتزوٌد الطلبة باألساسٌات والمواضٌع المتعلقة بالمعرفة  -1  

توضٌح المواد الدراسٌة وشرحها من قبل الكادر االكادٌمً . -2  

تزوٌد الطلبة بالمعرفة بواسطة الواجبات البٌتٌة للمفردات الدراسٌة . -3  

مطالبة الطلبة بزٌارة المكتبة للحصول على معرفة اكادٌمٌة تتعلق بالمفردات الدراسٌة . -4  
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توجٌه الطلبة للحصول على المعلومات والحقائق من الشبكة الدولٌة للمعلوماتٌة ) االنترنت(. -5  

طرائق التقٌٌم        

-% نهائً : 64%  فصلً    44  

اختبارات ٌومٌة بأسئلة متعددة الخٌارات او االسئلة الصفٌة السابلة للمواد الدراسٌة . -1  

درجات مشاركة االسئلة المنافسة الصعبة للطلبة . -2  

وضع درجات للواجبات البٌتٌة المكلفة بها . -3  

اعطاء درجات للتقارٌر المكلف بها الطلبة عن موضوعات المادة. -4  

مهارات حل المشكالت العملٌة . :  التفكٌر مهارات-ج  

وخاصة منه اشكال  للجغرافٌة الطبٌعٌة تمكٌن الطلبة من حل المشكالت المرتبطة باالطار الفكري  -1 

والبشرٌة مثل السلتوزٌع السكانً والزراعة والصناعة االرض من سهول وجبال وهضاب وانهار 

 والتجارة والسٌاسة .

ت المرتبطة بمعاٌٌر اعداد المدرس .تمكٌن الطلبة من حل المشكال -2  

مدرس الجغرافٌة تمكٌن الطلبة من حل المشكالت المرتبطة بمعاٌٌر اعداد  -3  

التطبٌقٌة فً المجال المرتبطة بمعاٌٌر كتابة البحوث والدراسات  تمكٌن الطلبة من حل المشكالت -4

والبشري الطبٌعً   

طرائق التعلٌم والتعلم       

تزوٌد الطلبة باألساسٌات والمواضٌع االضافٌة المتعلقة بمخرجات التعلم السابقة للمهارات لحل  -1

 المشكالت العلمٌة. 

حل مجموعة من االمثلة العملٌة من قبل الكادر االكادٌمً . -2  

الطلب من الطلبة خالل المحاضرة بحل بعض المشكالت العملٌة . -3  

زٌارة المدارس الثانوٌة من قبل الكادر االكادٌمً . -4  
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طرائق التقٌٌم      

امتحانات ٌومٌة بأسئلة متعددة الخٌارات التً تتطلب مهارات عملٌة .  -1  

امتحانات ٌومٌة بأسئلة عملٌة لتنمٌة التفكٌر االبداعً لدى الطلبة. -2  

درجات مشاركة االسئلة المنافسة للمواضٌع الدراسٌة . -3  

وضع درجات للواجبات البٌتٌة . -4  

 

 

.الشخصً(األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د   

مادة اشكال سطح االرض تمكٌن الطلبة من استخدام اسالٌب وطرائق التدرٌس الحدٌثة فً  -1

 والمعرفة البشرٌة الكانٌة واالقتصادٌة 

تمكٌن الطلبة من اجتٌاز االختبارات العملٌة فً المدارس ) التطبٌق ( . -2  

سطح االرض وما ٌرتبط بها تمكٌن الطلبة من اجراء بحوث ودراسات علمٌة تتعلق بمشكالت  -3

     اضافة الى الجانب البشري الزراعً والصناعً والتجاري 

بشكل فً االستفادة من التباٌن المكانً لشكل االرض بة باستخدام مهاراتهم الشخصٌة طلتمكٌن ال -4

وتفسٌر توزٌعها المكانً استٌعابها  ٌسهل على المتلقً   

طرائق التعلٌم والتعلم       

وضع مناهج تدرٌسٌة بالتنسٌق مع الدوائر العلٌا .  -1  

وضع مناهج تدرٌسٌة من قبل القسم مشابهة لبٌئة العمل . -2  

لتدرٌبهم عملٌا" . او الى الحقل الطبٌعً مٌدانٌا  ارسال الطلبة الى المدارس الثانوٌة -3  

تدرٌب الطلبة بخبرات تحاكً الواقع التربوي واالجتماعً والمهنً . -4  

تشجٌع االبتكار واالبداع لدى الطلبة. -5  
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طرائق التقٌٌم            

 

اجراء اختبارات خالل مدة التطبٌق فً المدارس الثانوٌة . -1  

اجراء اختبارات ) مناقشة البحوث ( فً نهاٌة الفصل الدراسً لمعرفة خٌارات الطلبة فً المقررات  -2

 الدراسٌة .

كتابة التقارٌر بعد االنتهاء من مدة التطبٌق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخٌص المشكالت  -3

طبقا " للمنهج المدرسً المدروس " .الطبٌعة االرضٌة فً الجغرافٌة   

متابعة الخرٌج ) المنتج التعلٌمً( بعد تخرجه من المؤسسة التعلٌمٌة. -4  

 

ومدته  ) أربع  6111-6111فً قسم الجغرافٌة والذي طبق  من العام  المقرربنٌة البرنامج  .11
 سنوات ( 

 الشهادات والساعات  .11
معتمدةساعة  116  

 المستوى / السنة
رمز المقرر 

 أو المساق
 اسم المقرر أو المساق

 الساعات المعتمدة
 
 

االولى المرحلة 
  

ساعة  (116درجة البكالورٌوس تتطلب ) 3 علم الطقس والمناخ 
 معتمدة

 4 علم الخرائط واالستشعار عن بعد  

  3 جغرافٌة أفرٌقٌا واسترالٌا 

 3 علم اشكال سطح االرض 

 2 علم النفس التربوي 

 2 تارٌخ الوطن العربً القدٌم 

 1 حقوق االنسان والدٌمقراطٌة 

 2 مبادئ الحاسوب 

 2 اسس تربٌة 

 2 اللغة العربٌة  

  25 المجموع   

 المستوى / السنة
رمز المقرر 

 اسم المقرر أو المساق أو المساق
 الساعات المعتمدة
 
 

 

 3 علم المناخ التطبٌقً   الثانٌة  المرحلة 
( ساعة 116درجة البكالورٌوس تتطلب )

 معتمدة
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  3 علم أشكال سطح األرض التطبٌقً  
  3 جغرافٌة اوراسٌا  
  3 جغرافٌة السكان  

  2 تعلٌم ثانـوي  

  2 علـم النفس  

  2 تارٌخ الدولة العربٌة اإلسالمٌة   
  2 منهج البحث العلمً  
  3 تقنٌات جغرافٌة  
  23 المجموع   

 المستوى / السنة
رمز المقرر 

 اسم المقرر أو المساق أو المساق
 الساعات المعتمدة
 
 

 

  الثالثة المرحلة 
 جغرافٌة الصناعة  

( ساعة 116البكالورٌوس تتطلب )رجة د 3

 معتمدة
  3 جغرافٌة الزراعة   
  3 جغرافٌة المدن  
  3 جغرافٌة االمرٌكتٌن  

  2 جغرافٌة الموارد الطبٌعٌة  

  2 ارشاد وصحة نفسٌة  

  3 احصاء ونمذجة جغرافٌة   
  3 مناهج وطرق تدرٌس  

تارٌخ العراق والوطن العربً الحدٌث   

  2 والمعاصر 

  65 المجموع   

 المستوى / السنة
رمز المقرر 

 اسم المقرر أو المساق أو المساق
 الساعات المعتمدة
 
 

 

الرابعة المرحلة     3 جغرافٌة العراق  

  3 جغرافٌة السٌاسٌة   

  3 جغرافٌة الوطن العربً  

  3 جغرافٌة النقل والتجارة   

  2 فكـــر جغرافً  

  2 مادة اختٌارٌة جغرافٌة   

  3 المشاهدة والتطبٌق  

  2 نظــم المعلومات الجغرافٌة   

  4 بحـــث تخرج  
  2 قٌــاس وتقوٌم  
  67 المجموع   
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 التخطٌط للتطور الشخصً .13

ان التعلٌم الجٌد ٌقوم على مساعدة الطلبة على التعلم من خالل توفٌر الشروط والظروف المالئمة لذلك  -1

 ولٌس من خالل التعلٌم او التلقٌن المباشر . 

ان القٌمة الحقٌقٌة للمعلومات التً ٌدرسها الطلبة والمهارات التً ٌكتسبونها تتوقف على مدى  -2

ا فً المواقف الحٌاتٌة .استخدامهم لها , وافادتهم منه  

ان المنهج ٌنفً ان ٌراعً مٌول الطلبة واتجاهاتهم وحاجاتهم ومشكالتهم وعلى احداث تغٌرات فً  -3

 سلوكهم .

ان المنهج ٌنبغً ان ٌكون متكٌفا" مع حاضر الطلبة ومستقبلهم , وان ٌكون مرنا" بحٌث ٌتٌح  -4

ضل اسالٌب التعلم وبٌن خصائص نمو الطلبة .كتدرٌسٌٌن القائمٌن على تنفٌذه ان ٌوفقوا بٌن اف  

بالتدرٌسً, ومن ثم فأن  -اوال–ان ٌكون التدرٌسً ذو شخصٌة مؤثرة فً طلبته, كون الطالب ٌتأثر  -5

 االخٌر ٌضٌف اسلوب خاص لشخصٌة الطالب فً التدرٌس.

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة أو  ع)وضمعٌار القبول .14

القبول مركزي بحسب ضوابط متطلبات وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً , فضال على ذلك فأن الكلٌة 
 تعتمد معاٌٌر فً توزٌع الطلبة على االقسام منها:

معدل الطالب فً المرحلة االعدادٌة .-1  

رغبة الطالب.-2  

الطاقة االستٌعابٌة لكل قسم.-3  

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج.15

ٌطابق آخر متطلبات الدراسة فً تخصص التارٌخ المحلٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة . -1  

ٌزود الطلبة بالمتطلبات والمهارات الالزمة لنجاحهم فً سوق العمل . -2  

ٌضٌق الفجوة بٌن المهارات األكادٌمٌة والمهارات العملٌة . -3  
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 مخطط مهارات المنهج

فً المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردٌة من البرنامج الخاضعة للتقٌٌم إشارةٌرجى وضع   

المطلوبة من البرنامجمخرجات التعلم    

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسً

 أم اختٌاري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكٌر

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى المتعلقة 

بقابلٌة التوظٌف والتطور 

 الشخصً

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

علم الطقس   األولى

 والمناخ

 * * * * * * * * * * * * * * * * أساسً

علم الخرائط 

واالستشعار عن 

 بعد 

 * * * * * * * * * * * * * * * * أساسً

جغرافٌة أفرٌقٌا   

 واسترالٌا

 * * * * * * * * * * * * * * * * أساسً
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علم اشكال سطح   

 االرض

 * * * * * * * * * * * * * * * * أساسً

علم النفس   

 التربوي

 * * * * * * * * * * * * * * * * تربوي

تارٌخ الوطن   

 العربً القدٌم

 * * * * * * * * * * * * * * * * مادة اجتماعٌة

حقوق االنسان   

 والدٌمقراطٌة

 * * * * * * * * * * * * * * * * متطلبات جامعة

جامعةمتطلبات  مبادئ الحاسوب    * * * * * * * * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * * * * * * * * * تربوي اسس تربٌة  

 * * * * * * * * * * * * * * * * متطلبات جامعة اللغة العربٌة   

علم المناخ   الثانٌة

 التطبٌقً

 * * * * * * * * * * * * * * * * أساسً

علم أشكال سطح 

 األرض التطبٌقً

 * * * * * * * * * * * * * * * * أساسً
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 * * * * * * * * * * * * * * * * ساسً جغرافٌة اوراسٌا 

 * * * * * * * * * * * * * * * * ساسً جغرافٌة السكان  

 * * * * * * * * * * * * * * * * تربوي تعلٌم ثانـوي  

 * * * * * * * * * * * * * * * * تربوي علـم النفس  

تارٌخ الدولة   

 العربٌة اإلسالمٌة 

اجتماعٌةمادة   * * * * * * * * * * * * * * * * 

منهج البحث   

 العلمً

 * * * * * * * * * * * * * * * * متطلبات جامعة

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسٌة تقنٌات جغرافٌة   

 * * * * * * * * * * * * * * * * أساسً جغرافٌة الصناعة   الثالثة

 * * * * * * * * * * * * * * * * أساسً جغرافٌة الزراعة 

 * * * * * * * * * * * * * * * * أساسً جغرافٌة المدن  
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جغرافٌة   

 االمرٌكتٌن

 * * * * * * * * * * * * * * * * أساسً

 

 

جغرافٌة الموارد  

 الطبٌعٌة

 * * * * * * * * * * * * * * * * ساسً

ارشاد وصحة   

 نفسٌة

 * * * * * * * * * * * * * * * * تربوي

احصاء ونمذجة   

 جغرافٌة 

 * * * * * * * * * * * * * * * * أساسً

مناهج وطرق   

 تدرٌس

 * * * * * * * * * * * * * * * * تربوي

تارٌخ العراق   

والوطن العربً 

 الحدٌث والمعاصر 

 * * * * * * * * * * * * * * * * مادة اجتماعٌة

 * * * * * * * * * * * * * * * * أساسً جغرافٌة العراق  الرابعة

 * * * * * * * * * * * * * * * * أساسً جغرافٌة السٌاسٌة 
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جغرافٌة الوطن   

 العربً

 * * * * * * * * * * * * * * * * أساسً

جغرافٌة النقل   

 والتجارة 

 * * * * * * * * * * * * * * * * أساسً

 * * * * * * * * * * * * * * * * أساسً فكـــر جغرافً  

مادة اختٌارٌة   

 جغرافٌة 

 * * * * * * * * * * * * * * * * مادة مساعدة 

المشاهدة   

 والتطبٌق

 * * * * * * * * * * * * * * * * تربوي

نظــــم المعلومــات   

 الجغرافٌة 

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسٌة 

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسٌة  بحـــث تخرج  

 * * * * * * * * * * * * * * * * تربوي قٌــاس وتقوٌم  
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الصف الثانً - جغرافٌة اوراسٌا – رنموذج وصف المقر  

روصف المقر  

 

  العالً والبـحث العلمًوزارة التعلٌم / دٌالى  جامعة المؤسسة التعلٌمٌة .1

..............التربٌة للعلوم االنسانٌة كلٌة  القسم الجامعً / المركز .2  

 جغرافٌة اوراسٌا  اسم / رمز المقرر .3

برنامج التقرٌر الذاتً  البرامج التً ٌدخل فٌها .4  

الثانًالصف طلبة  أشكال الحضور المتاحة .5  

 السنوي الفصل / السنة .6

(    ساعة91)   )الكلً(عدد الساعات الدراسٌة  .7  

م 11/7/6116 تارٌخ إعداد هذا الوصف  .8  

ٌهدف المقرر الى دراسة التباٌن المكانً للظاهر الطبٌعٌة والبشرٌة الموجودة فً القارتٌن :أهداف المقرر .9
 مرفق –علٌها وفٌها  القدٌمتٌن على سطح االرض والبحث فً الموارد الطبٌعٌة والبشرٌة المنشرة

 

 )) استمارة الخطة التدرٌسٌة السنوٌة ((

فراس عثذ انجثار عثذ هللا    انتذرٌضً: اصى   

 مراجعة أداء مؤسسات التعلٌم العالً ))مراجعة البرنامج األكادٌمً((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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Firastu179@yahoo.com ًَانثرٌذ االنكترو:  

 اصى انًادج: جغرافٍح اوراصٍا

انفصم: يقرر صُىي  

واصٍا ( انطثٍعٍح وانثشرٌح أورتاانتعرٌف تجغرافٍح اوراصٍا )  انًادج:أهذاف    

  آصٍاانطثٍعٍح نقارج  انجغرافٍح 

 انجغرافٍح انثشرٌح

انتفاصٍم االصاصٍه 

 نهًادج:

 انكتة انًُهجٍح: جغرافٍح اوراصٍا ,احًذ حضىٌ انضايرائً

حجر ,يىصىعح انعانى انجغرافٍح  أتى إتراهٍى أيُح  

 جغرافٍح انقاراخ عهً يىصى انحًادي

 انًصادر انخارجٍح:

 الفصل الدراسً الفصل األول الفصل الثانً المختبرات االمتحان النهائً

 األول       

 الثانً

 

:تقدٌرات الفصل  

:ةمعلومات أضافٌ   
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الفصل الدراسً األول – جدول الدروس األسبوعً  

 

ةٌلالمادة العم المالحظات ةالمادة النظرٌ   التارٌخ 

ع
بو

س
أل
 ا

12/9 انجغرافٍح انطثٍعٍح نهقارج    1 

وانُثاخ انطثٍعًانترتح     5/11  1 

11/11 انضكاٌ    3 

19/11 انزراعح    4 

16/11 انصُاعح وانًعادٌ    5 

1/11 انُقم وانتجارج    6 

األقصىنهشرق  اإلقهًٍٍحانجغرافٍح     8/11  2 

15/11 انٍاتاٌ    8 

/تىريا آصٍاجُىب شرق     11/11  9 

   

/انهُذ آصٍاجُىب   
19/11  

11 

إٌراٌ/ آصٍاجُىب غرب     6/11  11 

13/11 انجاَة انعًهً    11 

آصٍاعٍ انطثٍعٍح فً  أفالو    11/11  13 

عٍ انٍاتاٌ أفالو    12/11  14 

عٍ انُثاخ انطثٍعً أفالو    

 
3/1  

15 

2 آصٍاعٍ انصُاعح فً قارج  أفالو    11/1  16 

 عطلة نصف السنة

توقٌع العمٌد:                                                              توقٌع األستاذ:  
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الفصل الدراسً الثانً – جدول الدروس األسبوعً  

 

ةٌلالمادة العم المالحظات ةالمادة النظرٌ   التارٌخ 

ع
بو

س
أل
 ا

2/1/1111 انتضارٌش وانًُاخ    1 

14/1 انترتح وانُثاخ انطثٍعً    1 

11/1 انضكاٌ    3 

18/1 انزراعح    4 

2/1 انصُاعح وانًعادٌ    5 

14/3 انُقم وانتجارج    6 

/فرَضا أورتادول غرب     11/3  2 

/انضىٌذأورتادول شًال     18/3  8 

/تىنُذا أورتادول وصط     4/4  9 

/اصثاٍَاأورتاجُىب     

 
11/4  

11 

أورتاعٍ  أفالوعرض     

 
18/4  

11 

عٍ انصُاعح أفالوعرض     

 

15/4  
11 

عٍ انزراعح أفالوعرض     1/5  13 

عٍ انُثاخ انطثٍعً أفالوعرض     

 
9/5  

14 

   

عٍ انطرق انُقم أفالوعرض   

16/5  
15 
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أورتاعٍ يعانى  أفالوعرض     13/5  16 

 

 

المٌدانٌة للزٌارة النموذجً الجدول  

 ِغجمب ِؼذح اخزّبػبد ٠ٚشًّ ١ِٛ٠ٓ اٚ ثالثخ ا٠بَ. ٌّذح ِؼذا اٌؼبد٠خ ا١ٌّذا١ٔخ اٌض٠بسح خذٚي ٠ىْٛ  -1

لغُ ػّبْ اٌدٛدح ٚ االداء  ػبرك ػٍٝ اٌظشٚف ِغ إٌّٛرج ِٚٛائّخ اإلػذاد ٌٙب ِغئ١ٌٚخ رمغ

  اٌؼبٌٟ. اٌزؼ١ٍُ فٟ ِئعغبد اٌدبِؼٟ

ثذا٠خ  اٚلبد رسذ٠ذ ٠ٚزُ األٚي. ا١ٌَٛ طجبذ اٌزبعؼخ ِٓ اٌغبػخ ػبدح ػٕذ ا١ٌّذا١ٔخ اٌض٠بساد رجذأ  -2

 اٚلبد رىْٛ اْ ٠ٕجغٟ ٚال ٚازذح. عبػخ ػٓ أوثش ػبدح رغزغشق ال ٚاٌزٟ ِغجمب اٌّؼذح االخزّبػبد

 رشًّ اٌزٟ اإلػبف١خ اٌخجشاء اٌّشاخؼ١ٓ ألٔشطخ اٌّدبي رشن ِٓ الثذ ثً اخزّبػبد اٌدذٚي وٍٙب

 ِشاخؼخ رمش٠ش ِغٛدح فمشاد ٚط١بغخ ٚاٌغدالد اٌّالزظبد الخزّبػبد ٚرسذ٠ث اٌزسؼ١ش

 اٌجشٔبِح.

 إٌشبؽ -5 اٌٛلذ -4 اٌدٍغخ -3

 ا١ٌَٛ االٚي -6
7-  

8- 1 9- 9011 
اٌزشز١ت ٚاٌزمذ٠ش رمذ٠ُ ِٛخض ٌٍّشاخؼخ )أغشاػٙب ٚإٌزبئح  -14

 فش٠ك اٌجشٔبِح-اٌّطٍٛثخ ٚاعزخذاَ االدٌخ ٚرمش٠ش اٌزم١١ُ اٌزارٟ( 

11- 2 
12- 903

1 
 ٔمبػ ِغ أػؼبء ا١ٌٕٙخ اٌزؼ١ّ١ٍخ إٌّٙح اٌذساع0ٟ -13

14- 3 
15- 110

11 
 اخزّبع ِغ ِدّٛػخ ِٓ اٌطٍجخ -16

 القبول  .11

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 
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17- 4 
18- 120

31 
 وفبءح اٌجشٔبِح0 خٌٛخ ػٍٝ اٌّظبدس -19

24- 5 
21- 140

11 

اخزّبع ٌدٕخ اٌّشاخؼخ0 رذل١ك اٌٛثبئك اإلػبف١خ ثّب ف١ٙب ػ١ٕخ  -22

 ِٓ أػّبي اٌطٍجخ اٌّظسسخ

23- 6 
24- 150

11 

 اخزّبع ِغ أػؼبء ا١ٌٙئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ وفبءح اٌجشٔبِح0 -25

26-  

27- 7 
28- 160

11 

اخزّبع ٌدٕخ اٌّشاخؼخ0 ِشاخؼخ األدٌخ ٚا٠خ ثغشاد اٚ أِٛس  -29

 رسزبج اٌٝ ِزبثؼخ

34- 8 
31- 170

11 

اخزّبع ِغ اٌدٙبد راد اٌؼاللخ )ػ١ٕخ ِٓ اٌخش٠د١ٓ  -32

 االخش٠ٓ(   ٚاطسبة اٌؼًّ ٚاٌششوبء 

 ا١ٌَٛ اٌثبٟٔ -33
34-  

35- 9 
36- 804

5 

اخزّبع ِغ سئ١ظ اٌّشاخؼخ ِٕٚغمٙب ٚلبئذ اٌجشٔبِح0 ٍِخض  -37

 ٌٕزبئح ا١ٌَٛ األٚي ِٚؼبٌدخ اٌثغشاد ٚرؼذ٠ً خذٚي ا١ٌَٛ اٌثبٟٔ اْ ٌضَ

38- 11 
39- 901

1 

اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ ٌٍخش٠د0ٓ١ اخزّبع ِغ أػؼبء ا١ٌٙئخ  -44

 اٌزؼ١ّ١ٍخ

41- 11 
42- 110

31 

اخزّبع ِغ أػؼبء  فبػ١ٍخ ػ١ٍّبد ػّبْ اٌدٛدح ٚاداسرٙب0 -43

 ا١ٌٕٙخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.

44- 12 
45- 120

11 

اخزّبع ٌدٕخ اٌّشاخؼخ0 ِشاخؼخ األدٌخ ٚاألِٛس اٌزٟ رسزبج  -46

 اٌٝ ِؼبٌدخ.

47- 13 
48- 140

11 
 ٚلذ زش ٌّزبثؼخ ِب ٠غزدذ ِٓ لؼب٠ب -49

54- 14 
51- 140

31 

ارخبر اٌمشاساد ثخظٛص  االخزّبع األخ١ش ٌٍدٕخ اٌّشاخؼخ0 -52

 إٌزبئح ٚاػذاد اٌزغز٠خ اٌشاخؼخ اٌشف١ٙخ.

53- 15 
54- 140

31 

55-     ٠مذَ سئ١ظ اٌّشاخؼخ اٌزغز٠خ اٌشاخؼخ اٌشف١ٙخ ٌّٕغك

 اٌّشاخؼخ ٚأػؼبء ا١ٌٕٙخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

56- 16 
57- 150

11 
اٌخزبَ -58
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 ( 1)خذٚي سلُ 

 اٌّزبثؼخ اخً ِٓ ٌٍض٠بسح ا١ٌّذا١ٔخ إٌّٛرخٟ ٌٍدذٚي ِٚخطؾ اٌزمش٠ش ٚاػذاد اٌّزبثؼخ ػ١ٍّخ ّٔٛرج\

 

 اٌّزبثؼخ رمش٠ش ّٔٛرج\

 دائشح ػّبْ اٌدٛدح ٚ االػزّبد االوبد٠ّٟ / لغُ االػزّبد اٌذٌٟٚ

 اٌّئعغخ0

 اٌى١ٍخ0

 اٌجشٔبِح0

 رمش٠ش اٌّزبثؼخ

 خضء ٚ٘ٛ 2116__/____7__/__1ثزبس٠خ__ خشد اٌزٟ اٌّزبثؼخ ص٠بسح ٔزبئح اٌزمش٠ش ٘زا ٠ؼشع

 ػ١ٍّبد ٌزط٠ٛش اٌّغزّش اٌذػُ رٛف١ش اٌٝ ػّبْ اٌدٛدح ٚ االداء اٌدبِؼٟ اٌٙبدفخ رشر١جبد لغُ ِٓ

 اٌّغزّش. ٚاٌزسغٓ اٌدٛدح اٌذاخ١ٍخ ػّبْ

ٚرزّثً اغشاع ٘زٖ اٌّزبثؼخ فٟ رم١١ُ ِذٜ اٌزمذَ اٌسبطً فٟ اٌجشٔبِح ِٕز اػذاد رمش٠ش ِشاخؼخ 

زّش فٟ اٌّؼب١٠ش االوبد١ّ٠خ ٚخٛدح اٌزؼ١ٍُ اٌجشٔبِح ٚرٛف١ش اٌّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌذػُ ٌٍزسغٓ اٌّغ

 اٌؼبٌٟ فٟ اٌؼشاق.

 ٠ؤر0ٟ ػٍٝ ِب اٌّزبثؼخ ٘زٖ فٟ اٌّغزخذِخ األدٌخ ٚرشًّ لبػذح

 ٌٗ اٌّغبٔذح اٌّؼٍِٛبد ِغ األوبد٠ّٟ ٌٍجشٔبِح اٌزارٟ اٌزم١١ُ رمش٠ش

 .األوبد٠ّٟ اٌجشٔبِح ِشاخؼخ رمش٠ش اػذاد ِٕز ٚإٌّفزح اٌّؼذح اٌزسغ١ٓ خطخ

 األوبد٠ّٟ اٌجشٔبِح ِشاخؼخ رمش٠ش

 ٚخذد( )اْ اٌّئعغ١خ االعزشار١د١خ ٚاٌخطخ اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ خٛدح ِشاخؼخ رمش٠ش

 .اٌّزبثؼخ ص٠بسح أثٕبء اٌّمذِخ األدٌخ اإلػبف١خ

 ثب٢ر0ٟ اٌّزبثؼخ ٘زٖ ِٓ ا١ٌٙب اٌزٛطً رُ اٌزٟ اإلخّب١ٌخ االعزٕزبخبد ٚرزّثً

 ٌٍزسغٓ. خطخ ثزطج١ك اٌزؼ١ّ١ٍخ( اٌّئعغخ )اعُ فٟ األوبد٠ّٟ( اٌجشٔبِح )اعُ ثشٔبِح ٠مُ ٌُ/لبَ

٘ٛ  ِب ػٍٝ اٌجشٔبِح ٌّشاخؼخ ا١ٌّذا١ٔخ اٌض٠بسح ِٕز اٌّمذِخ اٌّئششاد فٟ اٌسغٕخ اٌّّبسعبد رشزًّ

 آد0 )اروش٘ب(.

ٌٍجشٔبِح  اٌّغزّش رسغ١ٕٙب خالي ِؼبٌدزٙب ِٓ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّئعغخ ػٍٝ ٠دت اٌزٟ اٌّّٙخ اٌمؼب٠ب رزّثً 

 ال(. اَ ا١ٌٗ رزطشق اٌزسغ١ٓ خطخ وبٔذ ارا ِب ٚث١ٓ أروش٘ب) ا٢ر0ٟ فٟ األوبد٠ّٟ
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 .اٌّفؼً اٌزمش٠ش )أ( ادٔبٖ اٌٍّسك ٠ؼُ

 اٌٍّسك)أ(

 اٌزؼ١ّ١ٍخ 0 اٌّئعغخ اعُ

 األوبد٠ّٟ 0 اٌجشٔبِح ٌّشاخؼخ األ١ٌٚخ ا١ٌّذا١ٔخ اٌض٠بسح ربس٠خ

 ص٠بسح اٌّزبثؼخ0 ربس٠خ

 اٌّزبثؼخ0 رمش٠ش ربس٠خ

 اٌّزبثؼخ      اخشٚا اٌزٞ اٌّشاخؼ١ٓ اعّبء

    

 اٌزٛل١غ                     اٌٛظ١فٟ اٌّغّٝ/اٌٛظ١فخ              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّغزخذَ اٌذاخٍٟ اٌدٛدح ػّبْ ٔظبَ األٚي0 اٌدضء -59

 اٌغئاي -61 د -64
ٔؼُ -62
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ً٘ رُ أدبص رمش٠ش اٌزم١١ُ  -66

 ٌٍجشٔبِح األوبد٠ّٟ؟ اٌزارٟ
67-  68-  69-  

74- 2 

ً٘ رج١ٓ رمبس٠ش اٌزم١١ُ  -71

اٌزارٟ األخ١شح ِمذاس رسم١ك 

ِؼب١٠ش اؽبس اٌزم١١ُ ٚ/اٚ اٌزطشق 

 ا١ٌٙب؟

72-  73-  74-  

75- 3 
ً٘ ٕ٘بٌه خطخ ٌٍزسغ١ٓ  -76

ِغزٕذح اٌٝ ِشاخؼخ خبسخ١خ 
77-  78-  79-  



  
 21انصفحح 

 
  

 ٚداخ١ٍخ؟

84- 4 
ً٘ رٛخذ ثغشاد ِّٙخ ٌُ  -81

 ٠زُ اٌزطشق ا١ٌٙب؟
82-  83-  84-  

85- 5 

ً٘ رزُ ِشالجخ اٌزمذَ  -86

اٌسبطً فٟ رطج١ك خطخ 

 اٌزسغ١ٓ؟

87-  88-  89-  

94- 6 

ً٘ ِٓ اٌّزٛلغ اْ ٠ٛاخٗ  -91

رطج١ك خطخ اٌزسغ١ٓ اٞ ػمجبد 

 وج١شح؟

92-  93-  94-  

95- 7 

ِب ٘ٛ اٌضِٓ اٌزٞ رزٛلغ  -96

اٌّئعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اْ رسزبج ا١ٌٗ 

 إلوّبي اٌزسغ١ٕبد ػٍٝ اٌجشٔبِح؟

97-  98-  99-  

144- 8 

ِب ٘ٛ اٌضِٓ اٌزٞ ٠زٛلؼٗ  -141

٠غزغشلٗ اوّبي اٌّشاخؼْٛ اْ 

اٌزسغ١ٕبد ػٍٝ اٌجشٔبِح ثّب ٠سمك 

 اٌّئششاد؟

142-  143-  144-  

 

 

 اٌدضء اٌثب0ٟٔ اٌزسغٓ اٌّزسمك فٟ اٌّئششاد -145

اٌّئششاد )أٔظش اٌٝ  -146

 اؽبس اٌزم١١ُ(

ثٕٛد خطخ  -147

اٌزسغ١ٓ )ث١ٓ ِذٜ 

ِطبثمزٙب ٌٍزٛط١بد 

اٌٛاسدح فٟ رمش٠ش 

ِشاخؼخ اٌجشٔبِح 

 األوبد٠ّٟ(

اٌّؼٍِٛبد  -148

اٌدذ٠ذح اٌّغزمبح ِٓ 

 ص٠بسح اٌّزبثؼخ ا١ٌّذا١ٔخ

االعزٕزب -149

 ج اٌؼبَ
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اٌّالزظبد إٌّٙد١خ  -144

 اٌّدّؼخ

 ٚاٌّغزخذِخ -141

االزز١بخبد اٌزسغ١ٕ١خ  -142

146-  147-  148-  



  
 23انصفحح 

 
  

 ٌٍّٛظف١ٓ

اٌزٟ ٠زُ رسذ٠ذ٘ب  -143
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 ِؼب١٠ش اٌّشاخؼخ إٌبخسخ ٚرم١١ُ اٌؼ١ٍّخ

 ِؼب١٠ش اٌّشاخؼخ إٌبخسخ

 ا٢ر0ٟ فٟ ٚرم١١ّٗ األوبد٠ّٟ اٌجشٔبِح ِشاخؼخ رشر١جبد فٟ إٌبخسخ اٌّشاخؼخ ِؼب١٠ش رزّثً

اٌّٛاطفبد  رزؼّٓ اٌزسغ١ٓ ل١ذ اٚ لبئّخ داخ١ٍخ ثؤٔظّخ ِذػِٛب ِشاخؼزٗ رزُ اٌزٞ اٌجشٔبِح ٠ىْٛ اْ

 اٌذاخ١ٍخ ٘زٖ اٌّشاخؼخ خظبئض رٛفش ار. اٌّغزّش ٚاٌزسغ١ٓ اٌزارٟ اٌزم١١ُ ثمبفخ اٌٝ اعزٕبدا ٚاٌّشاخؼخ

 .اٌخبسخ١خ ٌٍّشاخؼخ ل٠ٛب اعبعب

 ِٕبعجب. اٌخبسخ١خ اٌّشاخؼخ رٛل١ذ ٠ىْٛ اْ

 .اٌخبسخ١خ ٌٍّشاخؼخ اٌؼبِخ ٌٍظٛسح اخّبال ِطبثمخ اٌّشاخؼخ خجشاء ٌٍدٕخ اٌؼبِخ اٌظٛسح رىْٛ اْ

 0ِٓ وً لجً ِٓ ٚاإلػذاد اٌزخط١ؾ فٟ ثبٌزفبط١ً االػزٕبء ٠زُ اْ

 ثبٌؼًّ ِغ اٌخبطخ اخشاءارٙب رطج١ك فٟ رغزّش ثؤْ دائشح ػّبْ اٌدٛدح ٚ االػزّبد االوبد٠ّٟ 0

 اٌخبسخ١خ. ٌٍّشاخؼخ ٚاٌالصَ إٌّبعت اٌذػُ ٚرٛفش ٚاٌّشاخؼ١ٓ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّئعغخ

 اٌذاخ١ٍخ ٚاػذاد اٌّشاخؼخ أٔظّخ رٕزدٙب اٌزٟ األدٌخ لبػذح رىْٛ اْ ػٍٝ ٠سشص اٌّشاخؼخ0 ثؤْ ِٕغك

 اٚ ا٠خ ا٠ؼبزبد رٍج١خ ٠زُ ٚأْ اٌضائش٠ٓ اٌخجشاء ٌٍّشاخؼ١ٓ إٌّبعت اٌٛلذ فٟ ِزٛافشح اٌزمبس٠ش

 ِطٍٛثخ. اػبف١خ ِؼٍِٛبد

 ٌٍّشاخؼخ اٌخبسخ١خ. ع١خؼغ اٌزٞ األوبد٠ّٟ ٌٍجشٔبِح اٌزارٟ ٌٍزم١١ُ رمش٠شا رٛفش اٌّئعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ0 ثؤْ

 ٚاػذاد اٌزؼ١ٍمبد اٌّمذِخ اٌٛثبئك لشاءح رٌه فٟ ثّب ٌٍض٠بسح ثبٌزسؼ١ش ٠مِٛٛا ثؤْ اٌخجشاء0 اٌّشاخؼْٛ

 اٌض٠بسح. اخشاء فٟ ثٙب اٌزٟ ٠غزششذ اال١ٌٚخ

 اٌّشبسو١ٓ ثّب خ١ّغ لجً ِٓ ٚاٌجشٚرٛوٛالد اٌّؼٍٕخ اٌّشاخؼخ اعٍٛة رطج١ك فٟ رطبثك ٕ٘بٌه ٠ىْٛ اْ

 اٌّغزّش٠ٓ. ٚاٌزسغ١ٓ ٌٍّشاخؼخ ٠ٚذػّٙب اٌؼ١ٍّخ ٚفٍغفخ سعبٌخ ٠سزشَ
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ِذح  ؽٛاي اٌّزجبدي االززشاَ ػٓ ِفزٛزب ٠ُٕ زٛاسا اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّئعغخ ِّٚثٍٛ اٌّشاخؼْٛ ٠ؼمذ اْ

 اٌّشاخؼخ.

 ٔظبِٟ.  ثشىً ِٚذٚٔخ اٌّزٛافشح األدٌخ ِٚغزٕذح اٌٝ ٚاػسخ اٌّشاخؼ١ٓ أزىبَ رىْٛ اْ

طسخ  اٌّئعغخ رئوذ ٚأْ اٌزمبس٠ش ١٘ٚىٍخ ٌّؼ١بس ٚفمب إٌّبعت اٌٛلذ فٟ اٌّشاخؼخ رمش٠ش اػذاد ٠زُ اْ

 زمبئك. ِٓ ف١ٗ ٠شد ِب

اٌجشٔبِح  ػٓ ِٚزٛاصٔب رمذَ سا٠ب ِٕظفب ثٕبءح اٌّشاخؼخ ِٓ اٌّغزّذح االعزٕزبخبد ِدّٛػخ رىْٛ اْ

 األوبد٠ّٟ.

االػزجبس  ثؼ١ٓ ٚأخز٘ب ٔزبئدٙب ثذساعخ اٌخبسخ١خ اٌّشاخؼخ ِٓ االعزفبدح ػٍٝ لبدسح اٌّئعغخ رىْٛ اْ

 اٌٍضَٚ. ػٕذ ٌٍزسغ١ٓ ٚالؼ١خ خطخ ٚاػذاد

 اٌزم0ُ١١

رغؼٝ دائشح ػّبْ اٌدٛدح ٚ االػزّبد االوبد٠ّٟ اٌٝ ٚػغ ٚرطج١ك اخشاءاد ٌٍزم١١ُ إٌظبِٟ ٌد١ّغ 

اٌّشاخؼبد اٌخبسخ١خ ٌٍجشاِح األوبد١ّ٠خ اٌزٟ رٕظّٙب ٚعٛف ٠طٍت ِٓ اٌّئعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚسئ١ظ 

بْ اٌّشاخؼخ ٚاٌّشاخؼ١ٓ اٌّخزظ١ٓ اْ ٠مِٛٛا ثزم١١ُ وً ِشاخؼخ خبسخ١خ ػٓ ؽش٠ك ًِء اعزج١

ِمزؼت. ٚعزمَٛ دائشح ػّبْ اٌدٛدح ٚ االػزّبد االوبد٠ّٟ ثزس١ًٍ اٌّالزظبد إٌّٙد١خ وّب ع١مَٛ ػٕذ 

 اٌؼشٚسح ثّزبثؼخ ا٠خ طؼٛثبد رزُ اإلشبسح ا١ٌٙب. 

زفسض اٌّالزظبد إٌّٙد١خ ٌٍخشٚج ثزمبس٠ش ثوّب عزمَٛ دائشح ػّبْ اٌدٛدح ٚ االػزّبد االوبد٠ّٟ 

ٌزطج١م١خ ٌؼ١ٍّخ اٌّشاخؼخ ثّب فٟ رٌه اٌّغز٠ٛبد اٌؼبِخ ٌٍشػب اٌزٞ ٠جذ٠ٗ ِٛخضح رظٙش اُ٘ اٌدٛأت ا

 ٓ اٌّّبسعبد اٌد١ذح ٚفشص اٌزسغٓ اٌّغزّش.ِاٌّشبسوْٛ، اػبفخ اٌٝ اِثٍخ 

 

 

 

 قائًح يصطهحاخ يراجعح انثرَايج األكادًًٌ

 اٌجشاِح ِشاخؼخ د١ًٌ فٟ اٌّغزؼٍّخ اٌّظطٍسبد رؼش٠ف

 ٚاػذاد ٚاٌخبسخ١خ اٌذاخ١ٍخ اٌّشاخؼخ ٚ/اٚ اٌذ١ًٌ ٘زا فٟ اٌّغزؼٍّخ اٌّظطٍسبد ثؼغ رسزًّ لذ

رشد ف١ٗ. ٚإلصاٌخ االثٙبَ فمذ ٚػؼذ اٌزؼش٠فبد االر١خ ٌزٍه  اٌزٟ اٌغ١بق ِخزٍفخ زغت ِؼبْ اٌزمبس٠ش

 اٌّظطٍسبد0

 اٌسمٛي االوبد١ّ٠خ / ِدبالد اٌزخظض/ اٌزخظظبد
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 ٚإٌٙذعخ ٚاٌطت وبٌش٠بػ١بد اٌذساعخ ِدبي اٚ ِٚزشاثطخ ِسذدح ِدبالد األوبد١ّ٠خ اٌسمٛي رظٕف

 رشزًّ اٌّثبي عج١ً ػٍٝ اإلٔغب١ٔخ فبٌذساعبد اٌٛاعغ0 اٌّدبي راد اٌسمٛي رمغ١ُ ٠زُ ِب ٚغبٌجب .ٚاٌفٍغفخ

 اٌد١ٍّخ اٌفْٕٛ ِٕٙب ِٕفظٍخ رخظظبد ػٍٝ اٌفْٕٛ رشزًّ ٚلذ ٚاألدة، ِٛػٛػبد وبٌزبس٠خ ػٍٝ

 ِخزٍفخ ٚرخظظبد ِٛػٛػبد رؼُ لذ اٚ أوثش، اٚ زم١ٍٓ اٌجشاِح ثؼغ ِٕب٘ح ٚلذ ردّغ. ٚاٌزظ٠ٛش

 األػّبي. اداسح فٟ اٌّسبعجخ إٌٙذعخ اٚ فٟ وبٌش٠بػ١بد

 األوبد١ّ٠خ اٌّؼب١٠ش

 ػٍٝ ٚرشزًّ. خبسخ١خ ِشخؼ١خ ٔمبؽ ِٓ ثبالعزفبدح اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّئعغخ رؼؼٙب ِسذدح ِؼب١٠ش ٟ٘

 ٠ّٚىٓ األوبد٠ّٟ اٌجشٔبِح ِٓ اٌخش٠دْٛ ٠ىزغجٙب اٌزٟ ٚاٌّٙبساد اٌّؼبسف ِٓ األدٔٝ اٚ اٌسذ اٌّغزٜٛ

 اٌزم١١ُ ٚاٌّشاخغ. فٟ اعزخذاِٙب

 االػزّبد

 ػٍٝ ِمذسرٙب ٌزؤو١ذ رؼ١ّ١ٍخ ِئعغخ اٚ رؼ١ٍّٟ ٌجشٔبِح ِب ِٕظّخ اٚ ٚوبٌخ رّٕسٗ اٌزٞ االػزشاف ٘ٛ

 فبػٍخ أٔظّخ اٌّؼ١ٕخ اٌّئعغخ ٌذٜ ٚأْ اٌّمجٌٛخ ثبٌّؼب١٠ش ٠فٟ( )اٚ اٌجشاِح رٌه اٌجشٔبِح اْ اثجبد

 .اٌّؼٍٕخ ٌٍّؼب١٠ش ٚفمآ اٌّغزّش األوبد١ّ٠خ ٚرسغ١ٕٙب أشطزٙب خٛدح ٌؼّبْ

 اٌزسغ١ٓ اٚ اٌؼًّ خطؾ

 ألوثش رطج١مٙب ٠زُ ٚلذ اٌّزٛافشح. ٚاٌزم١١ّبد األدٌخ فٟ إٌظش ِٓ اٌّغزّذح اٌٛالؼ١خ اٌزسغ١ٓ خطؾ ٟ٘

 األوبد١ّ٠خ ٚاٌجشاِح اٌّمشساد ِغزٜٛ ػٍٝ عٕخ وً ِٚشاخؼزٙب اػذاد٘ب ٠دت أٗ ٚازذح اال عٕخ ِٓ

 .اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌّئعغخ

 اٌطٍجخ اٌّمج١ٌٛٓ

 عبثمخ ِؼزّذح عبػبد اخزبصٚا ِّٓ اٌّمجٌْٛٛ اٌٚئه ف١ُٙ ثّٓ أوبد٠ّٟ ثشٔبِح فٟ اٌّغدٍْٛ اٌطٍجخ ُ٘

 األٌٚٝ.  ثؼذ اٌغٕخ ٌّب ٌٍمجٛي

 اٌّؼ١بس٠خ/اٌّشخؼ١خ إٌمبؽ

 زمً خش٠دٟ ِٓ اٌّزٛلؼخ اٌؼبِخ ٚاٌّٙبساد اإلٔدبص ٌّغز٠ٛبد اٌؼبِخ اٌزٛلؼبد اٌّؼ١بس٠خ اٌؼجبساد رّثً

 رغّر اٌخبسخ١خ اٌّشخؼ١خ فبٌٕمبؽ. داخ١ٍخ اٚ خبسخ١خ اٌّشخؼ١خ اٌّؼب١٠ش رىْٛ ٚلذ ِٛػٛع ِؼ١ٓ. اٚ

 إٌمبؽ اِب ٚاٌؼبٌُ. اٌؼشاق ٌٗ فٟ اٌّّبثٍخ ثبٌجشاِح أوبد٠ّٟ ثشٔبِح األوبد١ّ٠خ ٚخٛدح اٌّؼب١٠ش ثّمبسٔخ

 فمشح خالي اٌزٛخٙبد ٌزسذ٠ذ اٚ األوبد١ّ٠خ اٌسمٛي ٌٍّمبسٔخ ث١ٓ اعزخذاِٙب ف١ّىٓ اٌذاخ١ٍخ اٌّشخؼ١خ

 ِؼ١ٕخ. ص١ِٕخ
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 اٌّدّٛػخ

. اٌذاخٍٟ ٚٔظبِٙب ٌشعبٌزٙب ٚفمب اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّئعغخ رخذِٙب اٌزٟ اٌّدزّغ اٌّسذدح ِٓ اٌشش٠سخ رٍه ٟ٘

 أٔشطزٙب. فٟ اٌذاخٍخ ٚاالفشاد ٚاٌّدّٛػبد ٌٍّٕظّبد ٚفمب اٚ خغشاف١ب رىْٛ ِسذدح ٚلذ

 اٌّمشس ا٘ذاف

 ٠ىٍّْٛ اٌز٠ٓ اٌطٍجخ ٠سممٙب اْ ٠ٕجغٟ اٌزٟ اٌّخشخبد ثبػزجبس٘ب ٌٍّمشس اٌؼبِخ األ٘ذاف ػٓ اٌزؼج١ش ٠دت

 ِٓ أوثش اٚ ٌجشٔبِح اٌّسذدح األ٘ذاف رسم١ك فٟ رغُٙ اْ ٠ٚدت ٌٍم١بط. ٚلبثٍخ ِّٙخ اٌّمشس وّضا٠ب

 اٌزؼ١ّ١ٍخ. اٌجشاِح

 اٌذساع١خ إٌّب٘ح اٚ اٌذساعٟ إٌّٙح

 ٚفمب اٌّمجٛي ٌٍطبٌت ٚرذ٠ش٘ب اٌّئعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ رظّّٙب اٌزٟ ثؤوٍّٙب إٌّظّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؼ١ٍّخ ٟ٘

 اٌطٍجخ أدبصاد ٚاٌزؼٍُ ٚرم٠ُٛ اٌزؼ١ٍُ ٚرشر١جبد اٌّسزٜٛ ِٓ ٚرزؤٌف اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ، ٌّخشخبد

 ٌزشر١جبد ٚفمب ٚخبسخٙب اٌدبِؼخ فٟ اٌّزٛافشح اٌّشافك ِٓ اعزخذاَ ِدّٛػخ اِىب١ٔخ اٌٝ ثبإلػبفخ

ٚاٌزذس٠ج١خ،  ٚاٌش٠بػ١خ، االخزّبػ١خ، ٚاٌذساعبد ٚدساعبد اٌسبعٛة، اٌّىزجبد، رٌه فٟ ثّب ِؼ١ٕخ؛

 ٚا١ٌّذا١ٔخ.

 اٌزؼٍُ اٌزارٟ/ اٌّغزمً اٌّٛخٗ )اٌّٙبساد اٌّىزغجخ(

فٟ  ٚاٌخش٠ح اٌطبٌت رذػُ ٚاٌزٟ اٌذساعٟ ثبٌّٕٙح اٌّشٌّٛخ اٌشخظ١خ ٌٍّٙبساد اٌفبػً اٌزؼض٠ض ٘ٛ

 اٌزؼٍُ اٌزؼض٠ض أعب١ٌت ٚرشًّ ِٕٙب. ٚاٌزؼٍُ ٚاعز١ؼبثٙب إٌّظّخ ٚغ١ش إٌّظّخ ػٓ اٌخجشاد اٌجسث

 ِٚٓ االٔؼىبعٟ. ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزذس٠ت ٚاٌٛاخجبد ا١ٌّذأٟ ٚاٌؼًّ اٌشخظٟ ٚاٌزارٟ ٚاٌزؼٍُ اإلٌىزشٟٚٔ

 اٌذٚس٠خ اٌغدالد اٌشع١ّخ اٌذساع١خ اٌّسبػشاد اٌّٛخٗ خبسج اٌزارٟ اٌزؼٍُ ٌذػُ اٌّغزؼٍّخ األدٚاد

 اٌٝ رٌه. ِٚب اٌزفبػ١ٍخ اٌزؼٍُ ٚأدٚاد اٌزارٟ اٌزم١١ُ ٚرمبس٠ش

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

 اٌخبطخ ٌٍّٛاد األٌٟٚ اٚ اٌثبٔٛٞ اٌّىْٛ اٌّؼٍِٛبد رم١ٕخ ثبعزخذاَ اٌىزش١ٔٚخ اٌزؼٍُ ثطش٠مخ ٠ىْٛ لذ

 ٚلذ. اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ االخشٜ ِٕبذ فٟ داخال اٚ ثزارٗ ِغزمال ٠ىْٛ ٚلذ اٌّمشس. اٚ ثبٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ

 اٌزارٟ، االخز١بس ؽش٠ك ػٓ ٚاٌّٛاد اٌّطٍٛثخ اٌزؼٍُ ِٚخشخبد ٌأل٘ذاف اٌزسذ٠ذ اٌزارٟ ػٍٝ ٠شزًّ

 ٠ؼذ ٚال ػٕٗ. ٚاٌّغئ١ٌٚخ اٌزؼٍُ فٟ اٌزار١خ ِغزٜٛ ػبِخ ثظٛسح ٚ٘ٛ ٠ض٠ذ اٌزارٟ. اٌزم١١ُ ػبدح ٠ٚزؼّٓ

 ثسذ ِغجمب اٌّغدٍخ اٌٛعبئؾ ازذٜ اٌٝ اٚ اٌىزشٟٚٔ اٌٝ ِٛلغ اٌسب١ٌخ اٌّسبػشاد اٚ إٌظٛص رس٠ًٛ

 .  اٌىزش١ٔٚب رؼٍّب رارٗ

 اٌخبسخٟ اٌّم١ُ/اٌزم١١ُ
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 خبسخٟ ثشأٞ ٌٍخشٚج ِمشس اٚ ثشٔبِح ِٓ خضء اٚ ِسذد أوبد٠ّٟ ٌجشٔبِح ثزؼ١ٓ اٌّئعغخ ل١بَ ٘ٛ

 اٌؼ١ٍّخ. اٌذسخخ ثّٕر اٌخبطخ االِزسبٔبد فٟ ٚاٌّزسممخ اٌّٛػٛػخ األوبد١ّ٠خ ػٓ اٌّؼب١٠ش ِغزمً

 اٌزم١١ُ اؽبس

ٚاٌض٠بسح ا١ٌّذا١ٔخ  اٌزارٟ اٌزم١١ُ اعبط ٠ٚشىً. األوبد١ّ٠خ اٌجشاِح ٌزم١١ُ ِؼ١بس٠خ ث١ٕخ اٌزم١١ُ اؽبس ٠ٛفش

 خ١ّغ فٟ ٌالعزخذاَ ِؼذ ٚ٘ٛ األوبد٠ّٟ، اٌجشٔبِح ِشاخؼخ ٚرمش٠ش اٌّخزظ١ٓ لجً اٌّشاخؼ١ٓ ِٓ

 ٚاٌخبسخ١خ. اٌذاخ١ٍخ اٌّشاخؼبد ٌٚزطج١مٗ ػٍٝ اٌزؼ١ّ١ٍخ األوبد١ّ٠خ ٚاٌّئعغبد اٌسمٛي

 

 اٌؼبِخ )اٌٍٛائر( اٌّفب١ُ٘

 أػّبٌٙب. رسىُ اٌزٟ اٌغ١بعبد ػّٓ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍّئعغخ اٌالصِخ ٚاٌزؼ١ٍّبد ٚإٌظُ اٌّجبدئ ٟ٘

 ٌؼبٌٟ ِئعغخ اٌزؼ١ٍُ ا

 اٌذسخخ ػٍٝ اٌسظٛي اٌٝ اٌّئد٠خ اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ ثشاِح رمذَ اٌزٟ اٌدبِؼخ اٚ اٌّؼٙذ اٚ اٌى١ٍخ ٟ٘

 رٌه. ِٓ أػٍٝ دسخخ أ٠خ أٚ اٌجىبٌٛس٠ٛط/ دثٍَٛ()األٌٚٝ  اٌدبِؼ١خ

 اٌّطٍٛثخ اٌزؼٍُ ِخشخبد

 اْ ٠ٚدت ٌٍّخشخبد. ٚفمب ثشاِدٙب ِٓ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّئعغخ رش٠ذ٘ب اٌزٟ ثبٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ إٌزبئح ٟ٘

 ثبٌّغزٜٛ اٌخبسخ١خ اٌّشخؼ١خ اٌّؼب١٠ش رؼىظ ٚأْ( لبثٍخ ٌٍزم١١ُ) ٌٍم١بط ٚلبثٍخ ِشرجطخ ثبٌشعبٌخ رىْٛ

 إٌّبعت.

 اٌدٛدح ٚػّبْ إلداسح اٌذاخٍٟ إٌظبَ

 ف١ٙب اٌذاخٍخ ٚاٌؼٕبطش اٌزؼ١ّ١ٍخ ثشاِدٙب رسم١ك ٌؼّبْ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّئعغخ رؼزّذٖ اٌزٞ إٌظبَ ٘ٛ

 اٌّغزٕذ اٌدٛدح اداسح ٔظبَ ٠ٚزؼّٓ اٌّغزّش٠ٓ. ٚاٌزسغ١ٓ ٌٍّشاخؼخ رخؼغ ٚأْ ثبالزز١بخبد اٌّسذدح

 اٌد١ذح اٌّّبسعبد ٚرسذ٠ذ ٚاٌزم١١ُ اٌزمذ٠ُ، اٌٝ اٌزظ١ُّ ِٓ ٌٍدٛدح ِٛاطفبد ِسذدح اٌّخشخبد اٌٝ

 ٚاٌزسغ١ٓ ٚاٌّشاخؼخ ٚاٌزؼض٠ض اٌزسغ١ٓ ِٚمزشزبد ، ِٚزبثؼخ األداء ٚاٌّؼٛلبد اٌمظٛس ٚاٚخٗ

 اٌزسغ١ٓ اٌّغزّش. ٌذػُ اٌفبػٍخ ٚاالعزشار١د١بد ٚاأل٠ٌٛٚبد اٌغ١بعبد ٌٛػغ ٌٍؼ١ٍّبد إٌظب١١ِٓ

 اٌٛظبئف/ اٌؼًّ عٛق

 ٠ىْٛ اٌزٟ اٌّدبالد ِٓ ٚغ١ش٘ب اٌجسثٟ اٌزٛخٗ ٚراد ٚاٌزدبس٠خ ا١ٌّٕٙخ اٌزٛظ١ف ِدبالد رٛفش ٘ٛ

 .  اٌزخشج ثؼذ ف١ٙب ِئ٘ال ٌٍؼًّ اٌخش٠ح

 اٌشعبٌخ ث١بْ
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ث١بْ  ٠ؼشع لذ وّب اٌّدزّغ. ر١ّٕخ فٟ ٚدٚس٘ب اٌزؼ١ٍّخ اٌّئعغخ ِّٙخ ثٛػٛذ ٠سذد ِٛخض ث١بْ ٘ٛ

 االعزشار١د١خ. ٚأ٘ذافٙب ٚل١ّٙب اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّئعغخ سإ٠خ زٛي ِٛخضح ِغبٔذح اٌشعبٌخ ث١بٔبد

 اٌّخزض اٌّشاخغ

 ١ٌظ اٌّؼٕٟ )اال أٗ اٌّٛػٛع فٟ خجشح ٌذ٠ٗ اٌزٞ اٚ اإلداس٠خ ٚاٌخجشح إٌّٟٙ اٌّغزٜٛ رٚ ٘ٛ شخض

 اٌجشٔبِح ثّشاخؼخ اٌّغبّ٘خ ٠ّىٕٗ ثس١ث اٌّظبٌر، فٟ رؼبسة ٌذ٠ٗ ١ٌٚظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٔفظ اٌّئعغخ ِٓ

 .االػزّبد ٌغب٠بد اٚ ٚاٌخبسخ١خ اٌدٛدح اٌذاخ١ٍخ ٌؼّبْ اٌزؼ١ٍّٟ

 األوبد٠ّٟ اٌجشٔبِح

 ٠سظٍْٛ اٌز٠ٓ اٌطٍجخ ٠مجً اٌزٞ رٌه ثؤٔٗ اٌزؼ١ٍّٟ اٌجشٔبِح ٠ؼشف األوبد٠ّٟ اٌجشٔبِح ِشاخؼخ ٌغشع

 .اوبد١ّ٠خ دسخخ ػٍٝ ارّبِٗ ثٕدبذ ثؼذ

 اٌجشٔبِح ا٘ذاف

 ٚرٕف١ز٘ب االعزشار١د١خ األ٘ذاف رط٠ٛش رٛخٗ ثذٚس٘ب ٚاٌزٟ األوبد٠ّٟ اٌجشٔبِح ٌزمذ٠ُ اٌؼبِخ اٌغب٠بد ٟ٘

 إٌزبج رسم١ك أخً ِٓ ثبٌؼًّ اٌطٍجخ ل١بَ ِٓ )ٌٍزؤوذ اٌّطٍٛثخ اٌزؼٍُ ِٚخشخبد األ٘ذاف( )ٌؼّبْ رسم١ك

 اٌّطٍٛثخ(

 األوبد٠ّٟ اٌجشٔبِح ِشاخؼخ

 ٚفٟ اٌؼبٌٟ. اٌزؼ١ٍُ ِئعغبد خ١ّغ فٟ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌجشاِح خ١ّغ ػٍٝ األوبد٠ّٟ اٌجشٔبِح ِشاخؼخ رٕطجك

 ثبٌّشاخؼخ. ِشّٛال ثؤوٍّٗ اٌجشٔبِح ٠ىْٛ رؼ١ّ١ٍخ ِئعغخ ِٓ أوثش رؼٍُ فٟ اٌجشاِح اٌزٟ زبٌخ

 0ٟ٘ٚ اٌؼشاق، اٌجشاِح فٟ ٌّشاخؼخ ا٘ذاف ثالثخ ٕٚ٘بٌه 

فٟ  األوبد٠ّٟ اٌدٛدح ٚاالػزّبد ٚدائشح ػّبْ اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ ِئعغبد )فٟ اٌمشاس طبٔؼٟ رض٠ٚذ

 خٛدح زٛي ثبألدٌخ اٌّذػِٛخ اٌّظٍسخ( ثبألزىبَ اطسبة ِٓ ٚغ١شُ٘ ٚاٌطٍجخ األِٛس اٌٛصاسح ٚا١ٌٚبء

 ثشاِح اٌزؼٍُ.

ٚرم١١ُ  ٚاٌزسذ٠بد اٌد١ذح اٌّّبسعبد زٛي ثبٌّؼٍِٛبد اٌذاخ١ٍخ اٌدٛدح ػّبْ ػ١ٍّبدرطٛس  دػُ 

 .اٌزسغ١ٓ اٌّغزّش االٌزضاَ

 .ٚاٌذٌٟٚ اإلل١ٍّٟ اٌّغزٜٛ ػٍٝ اٌؼشاق فٟ اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ عّؼخ رؼض٠ض 

 ػّبْ اٌدٛدح

 ٌىً ثشٔبِح رؼ١ٍّٟ األوبد١ّ٠خ اٌّؼب١٠ش رسذ٠ذ ٌؼّبْ اٌالصِخ اٌّئعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌٛعبئً فٟ رزٛافش اْ

 ٚرسمك ِٕبعجخ اٌّؼ١ٕخ اٌزسز١خ ٚاٌج١ٕخ اٌذساعٟ إٌّٙح خٛدح رىْٛ ٚأْ اٌّّبثٍخ، ٌٍّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٚفمب
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 اٌّئعغخ رىْٛ ٚأْ اٌّسذدح اٌّٙبساد ِٓ ِدّٛػخ خش٠د١ٙب ٠ّزٍه ٚأْ األؽشاف اٌّؼ١ٕخ رٛلؼبد

 اٌزسغ١ٓ اٌّغزّش. ػٍٝ لبدسح اٌزؼ١ّ١ٍخ

 اٌّشاخؼخِٕغك 

 خّغ فٟ ٌٍّغبػذح األوبد٠ّٟ اٌجشٔبِح ِشاخؼخ ٌزٕغ١ك اٌزؼ١ّ١ٍخ رششسٗ اٌّئعغخ اٌزٞ ٘ٛ اٌشخض

 .اٌّؼٍٕخ اٌّشاخؼخ أعب١ٌت ٚرطج١ك اٌّؼٍِٛبد ٚرفغ١ش٘ب

 اٌزمش٠ش

 اٌزؼ١ٍّٟ. ثشٔبِدٗ ٚرم١١ّبد األوبد٠ّٟ اٌجشٔبِح ِشاخؼبد اعزٕبدا اٌٝ اٌّؼذح إٌّزظّخ اٌزمبس٠ش

 اٌزارٟاٌزم١١ُ 

 داخٍٟ ٔظبَ ٚػّٓ اٌجشٔبِح ِشاخؼخ ِٓ ودضء ِؼ١ٓ أوبد٠ّٟ ثشٔبِح ثزم١١ُ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّئعغخ ل١بَ ٘ٛ

 .اٌدٛدح إلداسح ٚػّبْ

 اٌض٠بسح ا١ٌّذا١ٔخ

 اٌض٠بسح ٚرغزّش األوبد٠ّٟ. اٌجشٔبِح ِشاخؼخ ػّٓ خبسخ١ٓ ٌّشاخؼ١ٓ ِخزظ١ٓ ٌٙب ِؼذ ص٠بسح ٟ٘

 ٌزٌه. ّٔٛرخ١ب (٠ٚ1ؼُ خذٚي ) ثالثخ.١ِٛ٠ٓ اٚ  ػبدح ٌّذح ا١ٌّذا١ٔخ

 

 

 

 

 اٌٛطف

 ِسذدح ِشافك اٚ ِمشساد ٚا٠خ ِٕٗ اٌّطٍٛثخ ٚاٌّخشخبد ٚث١ٕزٗ اٌجشٔبِح أل٘ذاف اٌزفظ١ٍٟ اٌٛطف ٘ٛ

 .ِٚشاخؼزٗ ٚرمذ٠ّٗ اٌجشٔبِح ٌزظ١ُّ اٌالصِخ اٌّؼٍِٛبد اٌزٛط١ف ٠ٚٛفش. ف١ٗ ِٛاسد داخٍخ اٚ

 اٌؼاللخ راد اٌدٙبد

 ٌٍّئعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ االٔشطخ فٟ اٌّششٚػخ اٌّظٍسخ راد األفشاد اٚ اٌّدّٛػبد اٚ إٌّظّبد رٍه ٟ٘

 اٌّشاخؼخ ػ١ٍّخ ٚرؼُ ٚاخشاءارٙب. اٌدٛدح أٔظّخ ػّبْ ٚفبػ١ٍخ اٌزؼ١ٍُ ِٚؼب١٠شٖ خٛدح ز١ث ِٓ

 األؽشاف ٌّدّٛػبد اٌذل١ك اٌّذٜ ٠ٚؼزّذ األؽشاف اٌّؼ١ٕخ. ِدّٛػبد اُ٘ اٌفبػٍخ االعزشار١د١خ

. اٌّس١ٍخ ٚظشٚفٙب أٔشطزٙب اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٚذٜ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّئعغخ سعبٌخ ػٍٝ اٌّخزٍفخ ٚا٘زّبِبرُٙ اٌّؼ١ٕخ

ػٍٝ اٌطٍجخ  اٌّششٚػخ اٌّظٍسخ راد اٌّدّٛػبد ٚرشزًّ إٌطبق. ٌزسذ٠ذ ػبدح ثذساعخ اٌّذٜ ٠ٚزسذد

ٚؽبلُ اٌّئعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  اٚ ػبئالرُٙ اِٛسُ٘ ٚا١ٌٚبء. ثبالٌزسبق ٚاٌطٍجخ اٌشاغج١ٓ ٚاٌخش٠د١ٓ اٌسب١١ٌٓ
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 ٚإٌّظّبد اٌٌّّٛخ إٌّظّبد ِٓ ٚغ١شُ٘ اٌسى١ِٛخ اٌّؼ١ٕخ ٚاٌشاػ١ٓ اٌزٛظ١فٟ ٚاٌٛصاساد ٚاٌٛعؾ

 ٚخذد. ا١ٌّٕٙخ اْ ٚاالرسبداد

 / اٌخطؾ االعزشار١د١خ االعزشار١د١خ األ٘ذاف

 ٚالؼ١خ خطخ اٌٝ ٌٛخٚاٌّس سعبٌزٙب ِٓ ٚاٌّغزّذح ثبٌّئعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌخبطخ األ٘ذاف ِٓ ِدّٛػخ ٟ٘

 ؽش٠مٙب ػٓ اٌّئعغخ رغؼٝ اٌزٟ اٌٛعبئً ػٍٝ اال٘ذاف ٚرشوض. ثبألدٌخ اٌّذػِٛخ ػٍٝ اٌزم١١ّبد رمَٛ

 اٌّغئٚي ٚاٌشخض اٌضِٕٟ ٚاإلؽبس ِؼبٌدزٙب ٠ٕجغٟ اٌزٟ االِٛس اٌخطخ سعبٌزٙب ٚرسذد رسم١ك اٌٝ

 .ا٢ثبس ٚرم١١ُ اٌزمذَ ٌّشالجخ رشر١جبد رزؼّٓ خطخ رٕف١ز٠خ اٌزمذ٠ش٠ٗ، ٚرشافمٙب ٚاٌزىب١ٌف

 رم١١ُ اٌطٍجخ

 اٌّئعغخ ثٙب رمَٛ اٌزٟ األٔشطخ ِٓ ٚغ١ش٘ب االِزسبٔبد رشًّ اٌزٟ اإلخشاءاد ِٓ ِدّٛػخ ٟ٘

 اٌزم١١ّبد رٛفش وّب. ِٚمشسارٗ األوبد٠ّٟ ٌٍجشٔبِح اٌّطٍٛثخ اٌزؼٍُ ِخشخبد أدبص ٌم١بط ِمذاس اٌزؼ١ّ١ٍخ

 ٌّؼبسف اٌسبٌٟ اٌّذٜ رسذ٠ذ اٌٝ اٌزشخ١ظٟ اٌزم١١ُ إلٔدبصارُٙ ، ٠ٚغؼٝ اٌطٍجخ ٚفمآ ٌزظ١ٕف ٚع١ٍخ

 اٌطبٌت اداء ػٓ اٌّؼٍِٛبد اٌزى٠ٕٟٛ اٌزم١١ُ ٠ٚٛفش.  ِٕبعت اػذاد ِٕٙح ٚساء عؼ١ب ِٚٙبسارٗ اٌطبٌت

 ف١سذد اٌشٌّٟٛ اٌزم١١ُ اِب . ثبٌؼشٚسح اٌزخشج أخً ػالِخ ِٓ اززغبة دْٚ اٌزؼٍُ ٌّزبثؼخ دػّب ٚرمذِٗ

 اٌّؼزّذح اٌغبػبد فٟ ٠ذخً اٌزٞ ٔٙب٠خ اٌّمشس ػٕذ اٚ اٌجشٔبِح فٟ اٌطبٌت ٌزسظ١ً إٌٙبئٟ اٌّغزٜٛ

 .األوبد٠ّٟ ٌٍجشٔبِح

 رم١١ّبد اٌطٍجخ

 أوثش ِٚٓ ٌٍّخشخبد. رس١ًٍ ِغ ل١بع١خ ث١ٕخ فٟ ثشٔبِدُٙ خٛدح زٛي اٌطٍجخ ٢ساء خّغ ػ١ٍّخ ٟ٘

 اٌّئرّشاد األخشٜ ا١ٌ٢بد ِٚٓ ٚاالعزج١بٔبد، اٌّغس١خ ا٢ساء0 اٌذساعبد ٌدّغ األعب١ٌت اعزخذاِب

 األخشٜ. ٚاألٚعبؽ اٌّدبٌظ فٟ ٚاٌزّث١ً اٌّشوضح اٌؼًّ ٚا١ٌٙئبد ِٚدّٛػبد اإلٌىزش١ٔٚخ

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ

 اٌّطٍٛثخ اٌزؼٍُ ِخشخبد رسم١ك ػٍٝ اٌطٍجخ ٌّغبػذح اٌزذس٠غ١١ٓ ٠غزخذِٙب اٌزٟ اٌطشائك ِدّٛػخ ٟ٘

 ٚإٌذٚاد، اٌزؼ١ّ١ٍخ وبٌدٍغبد اٌظغ١شح اٌّدّٛػبد ٚرؼ١ٍُ اٌّسبػشاد، رٌه ِٚٓ اِثٍخ ِٓ اٌّمشس.

 اٚساق وىزبثخ ٚاٌٛاخجبد اٌمشاساد، اٌٝ ٚاٌٛطٛي اٌّؼٍِٛبد رس١ًٍ زٛي و١ف١خ ؽبٌت ٌه زبٌخ ٚدساعخ

 إلوغبة اٌؼ١ٍّخ ٚاٌدٍغبد ا١ٌّذا١ٔخ، ٚاٌشزالد ٚاٌزمذ٠ُ، اٌزؼٍُ اٌزارٟ ِٙبساد اٌطٍجخ ثسث١خ ١ٌىزغت

 اعزٕزبخبد اٌٝ ٚاٌٛطٛي إٌزبئح رس١ًٍ ػٍٝ ٌزذس٠ت اٌطٍجخ اٌزدبسة ٚاخشاء اٌؼ١ٍّخ اٌّٙبساد اٌطٍجخ

 اٌٍّظمبد. اٚ اٌؼشٚع اٚ اٌزمبس٠ش ٚاػذاد ِسذدح
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