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 1الصفحت 

 
  

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 لكل مقرر ضمن البرنامج تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف

 

 عبيؼخ دٚبنٗ / ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 كهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو االَغبَٛخ  / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

أ اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 لغى انهغخ انؼشثٛخ

 ثكهٕسٕٚط ثبنهغخ انؼشثٛخ ٔاداثٓب اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساعٙ  .5
 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 انُظبو انغُٕ٘

 اػزًبد يؼبٚٛش ارحبد انغبيؼبد انؼشثٛخ انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

 ٔصاسح انزشثٛخ / يؤعغبد اخشٖ فٙ انذٔنخ انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7

 17/5/2116 ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9

 زًخغ ػٍ لغى انهغخ انؼشثٛخ فٙ كهٛخ انزشثٛخ ػُظش فؼبل فٙ خذيخ انًغزًغ ٔرٕطٛم عؼم انًُزظ انز٘ ٚ

 انشعبنخ انزشثٕٚخ انًطهٕثخ فٙ اػالِ افؼم انًغزٕٚبد انؼهًٛخ ٔانزشثٕٚخ

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  
 2الصفحت 

 
  

 انًطهٕثخ ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيظيخشعبد ان  .11

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
      . ٍ انحظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نؤلؽبس انفكش٘ نًبدح انشؼش انؼشثٙ انحذٚشرًكٍٛ انطهجخ ي -1أ

 اػذاد انطهجخ اػذادا َفغٛب رشثٕٚب نًُٓخ انزذسٚظ فٙ انًذاسط انضبَٕٚخ. -2أ

 اػذاد انطهجخ اػذاد َفغٛب ٔرشثٕٚب نًُٓخ رذسٚظ يبدح االدة انحذٚش فٙ انًذاسط انضبَٕٚخ. -3أ

 جشَبيظ نخبطخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 ٚحذد انّٛ َمم انًؼشفخ انُظشٚخ انٗ انغبَت انزطجٛمٙ داخم انظف انًذسعٙ . – 1ة 

 ٚطجك اعزشارٛغٛبد االدة انحذٚش داخم انظف انًذسعٙ . – 2ة 

   ٚطجك االعبنٛت انًُبعجخ نهزمهٛم يٍ اصش انُغٛبٌ .   - 3ة 

 . ٚطجك َظشٚبد انزؼهى فٙ انًٕالف انزؼهًٛٛخ  -4ة 

 
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

اعزخذاو ؽشٚمخ االنمبء ٔانًحبػشح فٙ رضٔٚذ انطهجخ ثبالعبعٛبد ٔانًٕاػٛغ انًزؼهمخ ثبنًؼشفخ -1

 انًٕػحخ فٙ )أ( .

 يٍ خالل ؽشٚمخ االعزغٕاة ٔانًُبلشخ ٚزى رٕػٛح انًٕاد انذساعٛخ ٔششحٓب يٍ لجم انكبدس االكبدًٚٙ . -2

 سح انًكزجخ ٔانشجكخ انذٔنٛخ نهًؼهٕيبرٛخ نهحظٕل ػهٗ انًؼهٕيبد ٔانحمبئك .رٕعّٛ انطهجخ ثضٚب -3

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى      

 

 % ايزحبَبد فظهٛخ ، ٔٚؤخز ثُظش االػزجبس انًٕاظجخ ٔانًشبسكخ انٕٛيٛخ .41

 % اخزجبساد َٓبٚخ انفظم انذساعٙ .61

 

 
 انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ط

 ؼغ انمظبئذ انجبسصح نهٕلٕف ػهٗ ادثٛزٓب .رحهٛم ث -1ط         

 ٚمبسٌ ثٍٛ انغًبػبد االدثٛخ ٔ انُمذٚخ  -2ط

 ٚمٛى ثؼغ  شؼشاء انؼظش انحذٚش ٔانًؼبطش -3ط

 ٚفغش اعجبة اشزٓبس ٔثشٔص ثؼغ انشؼشاء ٔاالدثبء يٍ غٛشْى ػًٍ انحمجخ انضيُٛخ انًذسٔعخ . -4ط   
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 جخ ثؼًم رمبسٚش فًٛب ٚخض انًحبػشح انًزذأنخ ٔاظٓبس اًْٛزٓب .ركهٛف انطه-1

 اعزغٕاة انطهجخ يٍ خالل يغًٕػخ يٍ االعئهخ انزفكٛشٚخ )كٛف،نًبرا،اٍٚ،ا٘( نجؼغ انًٕاػٛغ. -2

 رشكٛم حهمبد َمبشٛخ ٚكبفئ ػهٗ اعبثزّ انطبنت ػًُٓب ٔرظحح يؼهٕيبرّ ارا اخطأ. -3

 انزفكٛش ٔانزحهٛم نذٚٓى .رذسٚظ انطهجخ كٛفٛخ ثُبء ؽشق  -4
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 ؽشائك انزمٛٛى    

 اصبسح ػُظش انزحفٛض ثٍٛ انطهجخ يٍ خالل يكبفئخ انًزمذو ثبنذسعبد .-1

 احزغبة االعبثخ انظحٛحخ كأعبثخ ًَٕرعٛخ يؼزًذح فٙ االيزحبٌ انٕٛيٙ أ انُٓبئٙ . -2

 دػى انطهجخ انزٍٚ نذٚٓى كفبءح عٛذح ثًب ٚزالئى ٔيزطهجبد انمغى. -3

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 انزخطٛؾ نهزطٕس انشخظٙ .11

 اٌ انًُٓظ ُٚفٙ اٌ ٚشاػٙ يٕٛل انطهجخ ٔارغبْبرٓى ٔحبعبرٓى ٔيشكالرٓى .-1

اٌ انًُٓظ ُٚجغٙ اٌ ٚكٌٕ يزكٛفب يغ حبظش انطهجخ ٔيغزمجهٓى ، ٔاٌ ٚكٌٕ رٕافك ثٍٛ اعبنٛت انزؼهى ٔثٍٛ  -2

 خظبئض ًَٕ انطهجخ .

ثبنزذسٚغٙ ، ٔاالعزبر انًزًكٍ  -أال–فٙ ؽهجزّ ، كٌٕ انطبنت ٚزأصش  اٌ ٚكٌٕ انزذسٚغٙ رٔ شخظٛخ يؤصشح -3

 ٚؼٛف اعهٕة خبص نشخظٛخ انطبنت انزذسٚغٙ .

 انزحذٚش انذٔس٘ )انغُٕ٘ ( نخطؾ انزذسٚت انًؼزًذح . -4

 
 
 
 
 

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔػيؼٛبس انمجٕل  .12

 انمجٕل انًشكض٘. -1

 .سغجخ انطبنت  -2

 انًؼذل انزُبفغٙ ثٍٛ االلغبو . -3
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 أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ .13

 انكزت ، انذٔسٚبد ، انشعبئم ، االؽبسٚح انغبيؼٛخ انزٙ رطبثك آخش يزطهجبد انذاسعخ فٙ رخظض  -1

 .انؼشثٛخ

 شجكخ انًؼهٕيبد انذٔنٛخ . -2

 انخجشح انشخظٛخ نهمبئى ثزذسٚظ انًمشس . -3
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 اراث الونهجهخطط هه

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

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

الىجذانُت األهذاف 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

                                 اساسٍ البحثهشروع  3443 الرابعت
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 وىرج وصف الوقررن

 نصُف جاسن هحوذ الخفاجٍ أ.م.د.                            

 وصف الوقرر

 

 

 عبيؼخ دٚبنٗ / ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 كهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو االَغبَٛخ / لغى انهغخ انؼشثٛخ    ض/ انًشك ؼهًٙ انمغى ان .2

 1443 اعى / سيض انًمشس .3

 ؽهجخ انًشحهخ انشاثؼخ أشكبل انحؼٕس انًزبحخ .4

 انغُٕ٘ انفظم / انغُخ .5

 ( عبػخ نكم شؼجخ2( عبػخ / ثٕالغ )52) )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 17/5/2116 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 يششٔع انجحشاػذاد انطهجخ نزذسٚظ يبدح  -1

 يششٔع انجحشاػذاد ثبحضٍٛ ػهًٍٛٛ فٙ يغبل انجحش فٙ يبدح  -2

 يششٔع انجحشاعشاء انجحٕس ٔانزمبسٚش فٙ يبدح  -3

 
 
 
 
 

 

خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم 

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

 ؛البرنامج.
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 ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع .11

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 .ا يششٔع انجحش ف يفٕٓو اٚؼش -1أ

 يششٔع انجحش ٚجٍٛ اًْٛخ دساعخ -2أ

 . يششٔع انجحش ٚحذد اْذاف انذساعخ نٓزا انًمشس )  -3أ
 ًٚٛض ثٍٛ اْذاف دساعخ االدة انحذٚش / انشؼش .-4أ
 ٕٚػح خظبئض دساعخ ْزِ انًبدح . -5أ
 . يششٔع انجحش انؼٕء ػهٛٓب ػًٍ دساعخ يبدح  ٚحذد انخظبئض انًًٓخ ٔانٕاعت رغهٛؾ  -6أ

  ًمشس.انخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

ٚكزت ٔسلخ ثحضٛخ ، ٔكزبثخ ثحٕس ٔدساعبد يزخظظخ فٙ حمٕل االدة انًخزهفخ ٔال عًٛب االدة – 1ة

 انحذٚش / انشؼش .

ظطهحبد نغٕٚخ َٔمذٚخ حفع اعًبء ٔشخظٛبد ٔلظبئذ ثبسصح الدثبء ٔشؼشاء ٔرغزخذو ي – 2ة

 يزٕعطخ ٔػبنٛخ انًغزٕٖ ثًب ٚالئى ؽجٛؼخ انذسط .

 رؼهى ؽشائك رذسٚظ يبدح االدة انحذٚش . – 3ة

     -4ة
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًحبػشح انًؼذنخ . -1
 انًُبلشخ . -2
 االعزغٕاة . -3
 انؼظف انزُْٙ . -4
 االعئهخ انزحفٛضٚخ . -5

 

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى      

 بَبد فظهٛخ ، ٔٚؤخز ثُظش االػزجبس انًٕاظجخ ٔانًشبسكخ انٕٛيٛخ .% ايزح41 -1
 % اخزجبساد َٓبٚخ انفظم انذساعٙ .61 -2

 

 

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 رحهٛم ثؼغ انمظبئذ انجبسصح نهٕلٕف ػهٗ أدثٛزٓب .  -1

 ٚمبسٌ ثٍٛ فظٕل ٔػظٕس االدة انحذٚش ٔانًؼبطش ٔيذٖ رطٕسْب . -2

 الدثبء انًشٕٓسٍٚ.ٚمٛى ثؼغ انشؼشاء ٔا -3

 ٚفغش اعجبة اشزٓبس ٔثشٔص ثؼغ انشؼشاء ٔاالدثبء يٍ غٛشْى ػًٍ انحمجخ انضيُٛخ انًذسٔعخ .
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 ركهٛف انطهجخ ثؼًم رمبسٚش فًٛب ٚخض انًحبػشح انًزذأنخ  ٔاظٓبس  اًْٛزٓب . -1

 اعزغٕاة انطهجخ يٍ خالل يغًٕػخ يٍ االعئهخ انزفكٛشٚخ )كٛف،نًبرا،اٍٚ،ا٘( نجؼغ انًٕاػٛغ . -2

 رشكٛم حهمبد َمبشٛخ ٚكبفئ ػهٗ اعبثزّ انطبنت ػًُٓب ٔرظحح يؼهٕيبرّ ارا اخطأ. -3
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 رذسٚظ انطهجخ كٛفٛخ ثُبء ؽشق انزفكٛش ٔانزحهٛم نذٚٓى .

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى    

 

 ٍٛ انطهجخ يٍ خالل يكبفئخ انًزمذو ثبنذسعبد.اصبسح ػُظش انزحفٛض ث -1

 احزغبة االعبثخ انظحٛحخ كئعبثخ ًَٕرعٛخ يؼزًذح فٙ االيزحبٌ  انٕٛيٙ أٔ انُٓبئٙ  . -2

 دػى انطهجخ انزٍٚ نذٚٓى كفبءح عٛذح ثًب ٚزالئى ٔيزطهجبد انمغى .

 

 
 بثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمانزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 يشاعؼخ انخطٕاد انغبثمخ ٔيخشعبرٓب . -1د

 االؽالع ػهٗ انًغزغذاد انؼهًٛخ ٔاالدثٛخ ػٍ ؽشٚك انكزت ٔانذٔسٚبد . -2د

 االؽالع انًزٕاطم ػهٗ شجكخ انًؼهٕيبد انذٔنٛخ فٙ يغبل االخزظبص . -3د

زظبص انذلٛك ثذافغ رطٕٚش انًؼشفخ اعشاء انًغبعالد ٔانحهمبد انُمبشٛخ يغ رٔ٘ االخ -4د

 ٔانًؼهٕيبد انشخظٛخ .

 ثُٛخ انًمشس .11

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕحذح / أٔ 

 انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

6/11/

2116 

االعجٕع 

 االٔل

ػجؾ انطهجخ نٓزا  2

انًٕػٕع ٔفًّٓ 

َظشٚب ٔرطجٛمٛب 

ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكٓب 

هٓب انٗ يهكخ فًٓب ٔرحٕٚ

ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نآلخشٍٚ

(ػشع 1) ػُٕاٌ انجحشرحذٚذ 

 رمذًٚٙ

(يُبلشخ 2)

 ٔحٕاس

(اخزجبساد 1)

 شفٓٛخ

(ٔاعجبد 2)

 ثحضٛخ

( حؼٕس 3)

انطهجخ 

ٔيشبسكزٓى 

فٙ اصُبء 

 شحانًحبػ
13/11/

2116 

االعجٕع 

 انضبَٙ

ؾ انطهجخ نٓزا ػج 2

انًٕػٕع ٔفًّٓ 

َظشٚب ٔرطجٛمٛب 

ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكٓب 

ٔرحٕٚهٓب انٗ يهكخ فًٓب 

ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نآلخشٍٚ

(ػشع 1) انجحش خطخٚذ رحذ

 رمذًٚٙ

(يُبلشخ 2)

 ٔحٕاس

(اخزجبساد 1)

 شفٓٛخ

(ٔاعجبد 2)

 ثحضٛخ

( حؼٕس 3)

انطهجخ 

ٔيشبسكزٓى 

فٙ اصُبء 

 حبػشحانً
21/11/

2116 

االعجٕع 

ػجؾ انطهجخ نٓزا  2

انًٕػٕع ٔفًّٓ 

َظشٚب ٔرطجٛمٛب 

(ػشع 1) انجحشيزبثؼخ 

 رمذًٚٙ

(يُبلشخ 2)

(اخزجبساد 1)

 شفٓٛخ

(ٔاعجبد 2)
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ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكٓب  انضبنش

ٔرحٕٚهٓب انٗ يهكخ فًٓب 

ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نآلخشٍٚ

 ثحضٛخ ٔحٕاس

( حؼٕس 3)

انطهجخ 

يشبسكزٓى ٔ

فٙ اصُبء 

 انًحبػشح
27/11/

2116 

االعجٕع 

 انشاثغ

ػجؾ انطهجخ نٓزا  2

انًٕػٕع ٔفًّٓ 

َظشٚب ٔرطجٛمٛب 

ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكٓب 

ٔرحٕٚهٓب انٗ يهكخ فًٓب 

ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نآلخشٍٚ

(ػشع 1) انًجحش االٔليزجؼخ 

 رمذًٚٙ

(يُبلشخ 2)

 ٔحٕاس

(اخزجبساد 1)

 شفٓٛخ

(ٔاعجبد 2)

 ثحضٛخ

ٕس ( حؼ3)

انطهجخ 

ٔيشبسكزٓى 

فٙ اصُبء 

 انًحبػشح
3/11/

2116 

االعجٕع 

 انخبيظ

ػجؾ انطهجخ نٓزا  2

انًٕػٕع ٔفًّٓ 

َظشٚب ٔرطجٛمٛب 

ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكٓب 

ٔرحٕٚهٓب انٗ يهكخ فًٓب 

ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نآلخشٍٚ

انفظم االٔل اَغبص 

 يٍ انجحش
(ػشع 1)

 رمذًٚٙ

(يُبلشخ 2)

 ٔحٕاس

(اخزجبساد 1)

 شفٓٛخ

(ٔاعجبد 2)

 ثحضٛخ

( حؼٕس 3)

انطهجخ 

ٔيشبسكزٓى 

فٙ اصُبء 

 انًحبػشح
11/11/

2116 

االعجٕع 

 انغبدط

ػجؾ انطهجخ نٓزا  2

انًٕػٕع ٔفًّٓ 

َظشٚب ٔرطجٛمٛب 

ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكٓب 

ٔرحٕٚهٓب انٗ يهكخ فًٓب 

ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نآلخشٍٚ

(ػشع 1) انًجحش انضبَٙ اعبص 

 رمذًٚٙ

(يُبلشخ 2)

 ٔحٕاس

(اخزجبساد 1)

 شفٓٛخ

(ٔاعجبد 2)

 ثحضٛخ

( حؼٕس 3)

انطهجخ 

ٔيشبسكزٓى 

فٙ اصُبء 

 انًحبػشح
17/11/

2116 

االعجٕع 

 انغبثغ

ػجؾ انطهجخ نٓزا  2

انًٕػٕع ٔفًّٓ 

َظشٚب ٔرطجٛمٛب 

ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكٓب 

ٔرحٕٚهٓب انٗ يهكخ فًٓب 

ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نآلخشٍٚ

(ػشع 1) انًجحش انضبنش اَغبص 

 رمذًٚٙ

(يُبلشخ 2)

 ٔحٕاس

(اخزجبساد 1)

 شفٓٛخ

(ٔاعجبد 2)

 ثحضٛخ

( حؼٕس 3)

انطهجخ 

ٔيشبسكزٓى 

فٙ اصُبء 

 انًحبػشح
24/11/

2116 

ػجؾ انطهجخ نٓزا  2

انًٕػٕع ٔفًّٓ 

(ػشع 1)  انفظم االٔلاَغبص 

 رمذًٚٙ

(اخزجبساد 1)

 شفٓٛخ
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االعجٕع 

 انضبيٍ
َظشٚب ٔرطجٛمٛب 

ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكٓب 

ٔرحٕٚهٓب انٗ يهكخ فًٓب 

ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نآلخشٍٚ

(يُبلشخ 2)

 ٔحٕاس
(ٔاعجبد 2)

 ثحضٛخ

( حؼٕس 3)

انطهجخ 

ٔيشبسكزٓى 

فٙ اصُبء 

 انًحبػشح
1/12/

2116 

االعجٕع 

 انزبعغ

ػجؾ انطهجخ نٓزا  2

انًٕػٕع ٔفًّٓ 

َظشٚب ٔرطجٛمٛب 

ٗ ادساكٓب ٔلذسرٓى ػه

ٔرحٕٚهٓب انٗ يهكخ فًٓب 

ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نآلخشٍٚ

انًجحش االٔل اَغبص 

 يٍ انفظم انضبَٙ 
(ػشع 1)

 رمذًٚٙ

(يُبلشخ 2)

 ٔحٕاس

(اخزجبساد 1)

 شفٓٛخ

(ٔاعجبد 2)

 ثحضٛخ

( حؼٕس 3)

انطهجخ 

ٔيشبسكزٓى 

فٙ اصُبء 

 انًحبػشح
8/12 /

2116 

االعجٕع 

 انؼبشش

ػجؾ انطهجخ نٓزا  2

ع ٔفًّٓ انًٕػٕ

َظشٚب ٔرطجٛمٛب 

ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكٓب 

ٔرحٕٚهٓب انٗ يهكخ فًٓب 

ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نآلخشٍٚ

انًجحش انضبَٙ اَغبص 

 يٍ انفظم انضبَٙ 
(ػشع 1)

 رمذًٚٙ

(يُبلشخ 2)

 ٔحٕاس

(اخزجبساد 1)

 شفٓٛخ

(ٔاعجبد 2)

 ثحضٛخ

( حؼٕس 3)

انطهجخ 

ٔيشبسكزٓى 

فٙ اصُبء 

 انًحبػشح
15/12/

2116 

االعجٕع 

انحبد٘ 

 ػشش

ػجؾ انطهجخ نٓزا  2

انًٕػٕع ٔفًّٓ 

َظشٚب ٔرطجٛمٛب 

ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكٓب 

ٔرحٕٚهٓب انٗ يهكخ فًٓب 

ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نآلخشٍٚ

(ػشع 1) انفظم انضبَٙ اَغبص 

 رمذًٚٙ

(يُبلشخ 2)

 ٔحٕاس

(اخزجبساد 1)

 شفٓٛخ

(ٔاعجبد 2)

 ثحضٛخ

( حؼٕس 3)

انطهجخ 

ٔيشبسكزٓى 

فٙ اصُبء 

 انًحبػشح
22/12/

2116 

عجٕع اال

 انضبَٙ ػشش

ػجؾ انطهجخ نٓزا  2

انًٕػٕع ٔفًّٓ 

َظشٚب ٔرطجٛمٛب 

ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكٓب 

ٔرحٕٚهٓب انٗ يهكخ فًٓب 

ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نآلخشٍٚ

ٔل انًجحش االاَغبص 

  يٍ انفظم انضبنش 
(ػشع 1)

 رمذًٚٙ

(يُبلشخ 2)

 ٔحٕاس

(اخزجبساد 1)

 شفٓٛخ

(ٔاعجبد 2)

 ثحضٛخ

( حؼٕس 3)

انطهجخ 

ٔيشبسكزٓى 

فٙ اصُبء 

 نًحبػشحا
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29/12/

2116 

االعجٕع 

 انضبنش ػشش

ػجؾ انطهجخ نٓزا  2

انًٕػٕع ٔفًّٓ 

َظشٚب ٔرطجٛمٛب 

ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكٓب 

ٔرحٕٚهٓب انٗ يهكخ فًٓب 

ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نآلخشٍٚ

(ػشع 1) انًجحش انضبَٙ اَغبص 

 رمذًٚٙ

(يُبلشخ 2)

 ٔحٕاس

(اخزجبساد 1)

 شفٓٛخ

(ٔاعجبد 2)

 ثحضٛخ

( حؼٕس 3)

انطهجخ 

بسكزٓى ٔيش

فٙ اصُبء 

 انًحبػشح
5/1/2116 

االعجٕع 

 انشاثغ ػشش

ػجؾ انطهجخ نٓزا  2

انًٕػٕع ٔفًّٓ 

َظشٚب ٔرطجٛمٛب 

ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكٓب 

ٔرحٕٚهٓب انٗ يهكخ فًٓب 

ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نآلخشٍٚ

(ػشع 1) انًجحش انضبنش اَغبص 

 رمذًٚٙ

(يُبلشخ 2)

 ٔحٕاس

(اخزجبساد 1)

 شفٓٛخ

(ٔاعجبد 2)

 ثحضٛخ

حؼٕس  (3)

انطهجخ 

ٔيشبسكزٓى 

فٙ اصُبء 

 انًحبػشح
12/1/

2116 

االعجٕع 

انخبيظ 

 ػشش

   ػطهخ َظف انغُخ   

19/1/

2116 

االعجٕع 

انغبدط 

 ػشش

ػجؾ انطهجخ نٓزا  2

انًٕػٕع ٔفًّٓ 

َظشٚب ٔرطجٛمٛب 

ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكٓب 

ٔرحٕٚهٓب انٗ يهكخ فًٓب 

ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نآلخشٍٚ

(ػشع 1) انفظم انضبنش اَغبص 

 رمذًٚٙ

(يُبلشخ 2)

 ٔحٕاس

(اخزجبساد 1)

 شفٓٛخ

(ٔاعجبد 2)

 ثحضٛخ

( حؼٕس 3)

انطهجخ 

ٔيشبسكزٓى 

فٙ اصُبء 

 انًحبػشح
    انشاثؼخ انًشحهخ  رطجٛك 

6/4/2116 

االعجٕع 

انغبثغ 

 ٔانؼششٌٔ

ػجؾ انطهجخ نٓزا  2

انًٕػٕع ٔفًّٓ 

َظشٚب ٔرطجٛمٛب 

ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكٓب 

ٚهٓب انٗ يهكخ فًٓب ٔرحٕ

ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نآلخشٍٚ

انًجحش االٔل اَغبص 

 يٍ انفظم انشاثغ

(ػشع 1)

 رمذًٚٙ

(يُبلشخ 2)

 ٔحٕاس

(اخزجبساد 1)

 شفٓٛخ

(ٔاعجبد 2)

 ثحضٛخ

( حؼٕس 3)

انطهجخ 

ٔيشبسكزٓى 

فٙ اصُبء 

 انًحبػشح
(اخزجبساد 1)(ػشع 1) انًجحش انضبَٙاَغبص ػجؾ انطهجخ نٓزا  13/4/2
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2116 

االعجٕع 

انضبيٍ 

 ٔانؼششٌٔ

انًٕػٕع ٔفًّٓ 

شٚب ٔرطجٛمٛب َظ

ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكٓب 

ٔرحٕٚهٓب انٗ يهكخ فًٓب 

ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نآلخشٍٚ

 رمذًٚٙ يٍ انفض انشاثغ

(يُبلشخ 2)

 ٔحٕاس

 شفٓٛخ

(ٔاعجبد 2)

 ثحضٛخ

( حؼٕس 3)

انطهجخ 

ٔيشبسكزٓى 

فٙ اصُبء 

 انًحبػشح
21/4/

2116 

االعجٕع 

انزبعغ 

 ٔانؼششٌٔ

هجخ نٓزا ػجؾ انط 2

انًٕػٕع ٔفًّٓ 

َظشٚب ٔرطجٛمٛب 

ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكٓب 

ٔرحٕٚهٓب انٗ يهكخ فًٓب 

ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نآلخشٍٚ

(ػشع 1) انًجحش انضبنش اَغبص 

 رمذًٚٙ

(يُبلشخ 2)

 ٔحٕاس

(اخزجبساد 1)

 شفٓٛخ

(ٔاعجبد 2)

 ثحضٛخ

( حؼٕس 3)

انطهجخ 

ٔيشبسكزٓى 

فٙ اصُبء 

 انًحبػشح
27/4/

2116 

االعجٕع 

 ضالصٌٕان

ػجؾ انطهجخ نٓزا  2

انًٕػٕع ٔفًّٓ 

َظشٚب ٔرطجٛمٛب 

ٔلذسرٓى ػهٗ ادساكٓب 

ٔرحٕٚهٓب انٗ يهكخ فًٓب 

ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نآلخشٍٚ

(ػشع 1) اثغانًجحش انشبص اَغ

 رمذًٚٙ

(يُبلشخ 2)

 ٔحٕاس

(اخزجبساد 1)

 شفٓٛخ

(ٔاعجبد 2)

 ثحضٛخ

( حؼٕس 3)

انطهجخ 

ٔيشبسكزٓى 

ء فٙ اصُب

 انًحبػشح
4/5/2116 

االعجٕع 

انحبد٘ 

 ٔانضالصٌٕ

ػجؾ انطهجخ نٓزا  2

انًٕػٕع ٔفًّٓ َظشٚب 

ٔرطجٛمٛب ٔلذسرٓى ػهٗ 

ادساكٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ يهكخ 

فًٓب ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نآلخشٍٚ

(ػشع 1) انفظم انشاثغاَغبص 

 رمذًٚٙ

(يُبلشخ 2)

 ٔحٕاس

(اخزجبساد 1)

 شفٓٛخ

عجبد (ٔا2)

 ثحضٛخ

( حؼٕس 3)

انطهجخ 

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 اصُبء انًحبػشح
11/5/2116 

االعجٕع 

انضبَٙ 

 ٔانضالصٌٕ

ػجؾ انطهجخ نٓزا  2

انًٕػٕع ٔفًّٓ َظشٚب 

ٔرطجٛمٛب ٔلذسرٓى ػهٗ 

ادساكٓب ٔرحٕٚهٓب انٗ يهكخ 

فًٓب ٔركهًب َٔمم ْزِ 

 انًؼشفخ نآلخشٍٚ

(ػشع 1) يالحك انجحش اَغبص 

 رمذًٚٙ

(يُبلشخ 2)

 ٔحٕاس

(اخزجبساد 1)

 شفٓٛخ

(ٔاعجبد 2)

 ثحضٛخ

( حؼٕس 3)

انطهجخ 

ٔيشبسكزٓى فٙ 

 اصُبء انًحبػشح
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 اخزٛبس كزت راد ؽبثغ رؼهًٛٙ رفظٛهٙ حذٚضخ . ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

ػهٗ اٌ ركٌٕ راد اعهٕة ػًٍ االخزظبص اْى انكزت  )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

 . اكبدًٚٙ يفٕٓو ٔغٛش يؼمذ

               ـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب  ا

 ( انًغالد انؼهًٛخ ، انزمبسٚش ،.... ) 
ٕٚطٗ ثجؼغ انكزت ٔانشعبئم ٔاالؽبسٚح انزٙ رزؼًٍ يفشداد 

 انًمشس.

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ، يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
نحذٚضخ ػًٍ االَزشَذ انزٙ رشًم كم يب ٚزؼهك يكزجخ انكزت ا

 ثبنًمشس ٔثشكم دلٛك ٔيٕػح.

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .13

 اصشاء انًمشس انذساعٙ ثبنغٕاَت انزطجٛمٛخ انزٙ رخض يُٓخ انزؼهٛى .  

 

 

 

 
 


