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( 3) رقم نمىذج وصف المقررأ

 وصف المقرر

 ٚصاسج اٌتؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚاٌثضج اٌؼٍّٟ  اٌّؤعغح اٌتؼ١ّ١ٍح .1

 و١ٍح اٌتشت١ح اٌثذ١ٔح ٚػٍَٛ اٌش٠اضح ٌٍثٕاخ/ راِؼح تغذاد  اٌّشوض/ اٌمغُ اٌزاِؼٟ  .2

 ِادج اٌّثاسصج ػٍّٟ ٌٍّشصٍح اٌخا١ٔح سِض اٌّمشس/ اعُ  .3

 اٌثشاِذ اٌتٟ ٠ذخً ف١ٙا .4
تؼ١ٍُ ٚتذس٠ة االعظ إٌظش٠ح ٚاٌؼ١ٍّح ٌالٔزاص اٌّا٘ش 

 ٌش٠اضح اٌّثاسصج

 صضٛس ػذد اٌغاػاخ اٌّمشسج أؽىاي اٌضضٛس اٌّتاصح .5

  ع2018/2019ٕٞٛ اٌغٕح/ اٌفصً  .6

  عاػح فٟ وً اعثٛع 2 (اٌىٍٟ)ػذد اٌغاػاخ اٌذساع١ح  .7

 2018-9-1 تاس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

 تعميم وتدريب وقانون رياضة المبارزة  ومبادي وقواعد اسس  وتدريبتعميم- 1 . 9

 . اال٘تّاَ تاألداء اٌفٕٟ ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤحشج فٟ ٔزاصٗ- 2 . 9

 .تذس٠ة االتزا٘اخ ٚاالعا١ٌة ٚطشائك اٌتذس٠ة اٌضذ٠خح ٌش٠اضح اٌّثاسصج- 3 . 9

 ((مراجعة البرنامج األكاديمي))مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي 

 تتضّٓ ِادج اٌّثاسصج اعظ تؼٍُ ٚتذس٠ة س٠اضح اٌّثاسصج فضال ػٓ لٛاػذ اٌش٠اضح ٚلأٛٔٙا 

 .ٚاالخطاء ٚاٌزضاءاخ

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10



  ٚاٌفُٙ اٌّؼشفح-أ

 ٚاٌٛضٛس االدسان-1أ

 ٚاالداء اٌصض١ش اٌتصٛس-2أ

 . ٚاٌتم٠ُٛ ٚاٌتغز٠ح اٌشارؼحاٌتم١١ُ-3أ

 الخاصة بالمىضىع  المهارات-ب 

 تؼ١ٍُ االعظ إٌظش٠ح ٌٍّادج اٌؼ١ٍّح  – 1ب 

 .تطث١ك االعظ إٌظش٠ح ػ١ٍّا – 2ب 

 .اػذاد ِذسب ١ِذأٟ ِٚذسط أواد٠ّٟ ٌٍّادج اٌؼ١ٍّح – 3ب 

      طرائق التعليم والتعلم 

تُ اػتّاد اٌطشائك اٌتؼ١ّ١ٍح اٌّختٍفح فٟ ا٠صاي اٌّادج اٌؼ١ٍّح ِٕٙا إٌّالؾح ٚاالعتىؾاف 

 .ٚاٌؼشض ٚاٌتض١ًٍ ٚاٌؾشس ٚاالعتزٛاب

      طرائق التقييم 

 .االِتضأاخ ا١ِٛ١ٌح ٚاٌؾٙش٠ح إٌظش٠ح ٚاٌؼ١ٍّح-1

 .اٌتماس٠ش ٚاٌٛارثاخ ٚاػذاد اٌثٛعتشاخ-2

اٌّؾاسواخ ا١ِٛ١ٌح ٚإٌّالؾح ٚاٌثضج ٚاٌتمصٟ ػٓ ِغتزذاخ اٌّادج اٌؼ١ٍّح ػٍٝ ؽثىح -3

 .اٌّؼٍِٛاخ اٌذ١ٌٚح

 : اٌتفى١شِٙاساخ-د

 االعتىؾاف-1د

 االدسان ٚاٌتصٛس-2د

 اٌتض١ًٍ ٚإٌّالؾح-3د

     طشائك اٌتؼ١ٍُ ٚاٌتؼٍُ 

تُ اػتّاد اٌطشائك اٌتؼ١ّ١ٍح اٌّختٍفح فٟ ا٠صاي اٌّادج اٌؼ١ٍّح ِٕٙا إٌّالؾح ٚاالعتىؾاف 

 .ٚاٌؼشض ٚاٌتض١ًٍ ٚاٌؾشس ٚاالعتزٛاب

  طشائك اٌتم١١ُ 



 .االِتضأاخ ا١ِٛ١ٌح ٚاٌؾٙش٠ح إٌظش٠ح ٚاٌؼ١ٍّح-1

 .اٌتماس٠ش ٚاٌٛارثاخ ٚاػذاد اٌثٛعتشاخ-2

اٌّؾاسواخ ا١ِٛ١ٌح ٚإٌّالؾح ٚاٌثضج ٚاٌتمصٟ ػٓ ِغتزذاخ اٌّادج اٌؼ١ٍّح ػٍٝ ؽثىح -3

 .اٌّؼٍِٛاخ اٌذ١ٌٚح

 

اٌّٙاساخ األخشٜ اٌّتؼٍمح تمات١ٍح اٌتٛظ١ف ٚاٌتطٛس ) اٌؼاِح ٚإٌّمٌٛح اٌّٙاساخ-د

. (اٌؾخصٟ

 (اٌغثٛسج اٌزو١ح)اعتخّاس اٌتىٍٕٛر١ا اٌضذ٠خح فٟ ػشض اٌّادج اٌؼ١ٍّح -1د

 .فٟ ػشض اٌّٙاساخ ٚاٌضشواخ (إٌّارد اٌش٠اض١ح)اعخّاس االِىا١ٔاخ اٌؼ١ٍّح -2د

.  ٌٗ اٌذساعاخ ٚاٌثضٛث ِٓ ٔتائذ ٚتٛص١اخ فٟ ِزاي اٌتذس٠ةخ ِا تٛصًاعتخّاس-3د

 اٌش٠اضٟ

 بنية المقرر

ِخشراخ اٌتؼٍُ  اٌغاػاخ األعثٛع

 اٌّطٍٛتح

 طش٠مح اٌتم١١ُ طش٠مح اٌتؼ١ٍُ اٌّغاق/ اعُ اٌٛصذج 

اػذاد ِذسب ١ِذأٟ  2 األٚي

 أواد٠ِّٟٚذسط 

 

تاس٠خ س٠اضح اٌّثاسصج 

ِٚٛاصفاخ ٚتز١ٙضاخ 

 اٌالػة

إٌّالؾح ٚاٌؾشس 

ٚاٌؼشض ٚاٌتض١ًٍ 

االداء + ٚاالعتزٛاب 

 اٌؼٍّٟ

االِتضأاخ 

ٚاٌّؾاسواخ ا١ِٛ١ٌح 

اػذاد ِذسب ١ِذأٟ  2 اٌخأٟ

 أواد٠ِّٟٚذسط 

ِٛاصفاخ األعٍضح اٌخالث 

 ِٓ ص١ج ٚاٌفشٚلاخ ت١ُٕٙ

اٌؾىً ٚاٌطٛي ٚاٌٛصْ 

 طش٠مح-ٚاٌٙذف اٌمأٟٛٔ

 تغز١ً اٌٍّغاخ

إٌّالؾح ٚاٌؾشس 

ٚاٌؼشض ٚاٌتض١ًٍ 

االداء + ٚاالعتزٛاب 

 اٌؼٍّٟ

االِتضأاخ 

 ٚاٌّؾاسواخ ا١ِٛ١ٌح

اػذاد ِذسب ١ِذأٟ  2 اٌخاٌج

 أواد٠ِّٟٚذسط 

ٍِؼة اٌّثاسصج فٟ األعٍضح 

 اٌتضى١ُ رٙاص-اٌخالحح

 .اٌىٙشتائٟ

إٌّالؾح ٚاٌؾشس 

ٚاٌؼشض ٚاٌتض١ًٍ 

االداء + ٚاالعتزٛاب 

 اٌؼٍّٟ

االِتضأاخ 

 ٚاٌّؾاسواخ ا١ِٛ١ٌح

اػذاد ِذسب ١ِذأٟ  2 اٌشاتغ

 أواد٠ِّٟٚذسط 

ِٙاساخ عالس اٌؾ١ؼ 

ِغه اٌٛضغ األعاعٟ )

 .اٌتض١ح-اٌمثضح

إٌّالؾح ٚاٌؾشس 

ٚاٌؼشض ٚاٌتض١ًٍ 

االداء + ٚاالعتزٛاب 

االِتضأاخ 

 ٚاٌّؾاسواخ ا١ِٛ١ٌح



ٚضغ االعتؼذاد 

 (.األٚٔىاسد)

 اٌؼٍّٟ

اػذاد ِذسب ١ِذأٟ  2 اٌخاِظ

 أواد٠ِّٟٚذسط 

اٌتمذَ )صشوح األسرً 

 (.ٚاٌتمٙمش

إٌّالؾح ٚاٌؾشس 

ٚاٌؼشض ٚاٌتض١ًٍ 

االداء + ٚاالعتزٛاب 

 اٌؼٍّٟ

االِتضأاخ 

 ٚاٌّؾاسواخ ا١ِٛ١ٌح

اػذاد ِذسب ١ِذأٟ  2 اٌغادط

 أواد٠ِّٟٚذسط 

إٌٝ اٌطؼٓ ٚاٌؼٛدج صشوح 

 .االعتؼذادٚضغ 

إٌّالؾح ٚاٌؾشس 

ٚاٌؼشض ٚاٌتض١ًٍ 

االداء + ٚاالعتزٛاب 

 اٌؼٍّٟ

 

اػذاد ِذسب ١ِذأٟ  2 اٌغاتغ

 أواد٠ِّٟٚذسط 

-تغ١شاخ اٌتالصُ -اٌتالصُ 

 . اٌتالصُأٔٛاع

إٌّالؾح ٚاٌؾشس 

ٚاٌؼشض ٚاٌتض١ًٍ 

االداء + ٚاالعتزٛاب 

 اٌؼٍّٟ

االِتضأاخ 

 ٚاٌّؾاسواخ ا١ِٛ١ٌح

اػذاد ِذسب ١ِذأٟ  2 اٌخآِ

 أواد٠ِّٟٚذسط 

ِغافح -اٌٍّغح-غ١اب إٌصً

 .اٌتثاسص

إٌّالؾح ٚاٌؾشس 

ٚاٌؼشض ٚاٌتض١ًٍ 

االداء + ٚاالعتزٛاب 

 اٌؼٍّٟ

االِتضأاخ 

 ٚاٌّؾاسواخ ا١ِٛ١ٌح

اػذاد ِذسب ١ِذأٟ  2 اٌتاعغ

 أواد٠ِّٟٚذسط 

 :اٌٙزَٛ

.  اٌثغ١ظ اٌٙزَٛ-أ

  اٌٙزّح اٌّغتم١ّح

اٌّثاؽشج 

  تتغ١ش )اٌٙزّح تاٌّغ١شج

 (.االتزاٖ

 .اٌماطؼحاٌٙزّح 

إٌّالؾح ٚاٌؾشس 

ٚاٌؼشض ٚاٌتض١ًٍ 

االداء + ٚاالعتزٛاب 

 اٌؼٍّٟ

االِتضأاخ 

 ٚاٌّؾاسواخ ا١ِٛ١ٌح

اػذاد ِذسب ١ِذأٟ  2 اٌؼاؽش

 أواد٠ِّٟٚذسط 

 .اٌّشوةاٌٙزَٛ - 

 .اٌؼذد٠حاٌٙزّح -

اٌٙزّح اٌذائش٠ح -

إٌّالؾح ٚاٌؾشس 

ٚاٌؼشض ٚاٌتض١ًٍ 

االداء + ٚاالعتزٛاب 

 اٌؼٍّٟ

االِتضأاخ 

 ٚاٌّؾاسواخ ا١ِٛ١ٌح

اٌضادٞ 

 ػؾش

اػذاد ِذسب ١ِذأٟ  2

 أواد٠ِّٟٚذسط 

 .اٌّضاد اٌٙزَٛ-د

 .اٌّضادجاٌٙزّح اٌض١ِٕح -

 .اإل٠ماف٘زّح -

إٌّالؾح ٚاٌؾشس 

ٚاٌؼشض ٚاٌتض١ًٍ 

االداء + ٚاالعتزٛاب 

 اٌؼٍّٟ

االِتضأاخ 

 ٚاٌّؾاسواخ ا١ِٛ١ٌح

اػذاد ِذسب ١ِذأٟ  2 اٌخأٟ ػؾش

 أواد٠ِّٟٚذسط 

إٌّالؾح ٚاٌؾشس  اٌٙزَٛ اٌىارب

ٚاٌؼشض ٚاٌتض١ًٍ 

االداء + ٚاالعتزٛاب 

االِتضأاخ 

 ٚاٌّؾاسواخ ا١ِٛ١ٌح



 اٌؼٍّٟ

اٌضشواخ اٌت١ّٙذ٠ح -   2 اٌخاٌج ػؾش

 .ٌٍٙزَٛ

. إٌص١ٍح اٌٙزّاخ-أ

-اٌضغظ -اٌضشب )

. (اٌغضك

إٌّالؾح ٚاٌؾشس 

ٚاٌؼشض ٚاٌتض١ًٍ 

االداء + ٚاالعتزٛاب 

 اٌؼٍّٟ

 

اػذاد ِذسب ١ِذأٟ  2 اٌشاتغ ػؾش

 أواد٠ِّٟٚذسط 

 إٌص١ٍح اٌّغىاخ-ب

اٌّغه -اٌّغه تاٌتضاد )

اٌّغه تاٌشتظ -تاالٌتفاف

اٌّغه تاٌشتظ -اٌزأثٟ 

. (اٌمطشٞ

إٌّالؾح ٚاٌؾشس 

ٚاٌؼشض ٚاٌتض١ًٍ 

االداء + ٚاالعتزٛاب 

 اٌؼٍّٟ

االِتضأاخ 

 ٚاٌّؾاسواخ ا١ِٛ١ٌح

اٌخاِظ 

 ػؾش

اػذاد ِذسب ١ِذأٟ  2

 أواد٠ِّٟٚذسط 

تىٍّح ). اٌٙزَِٛتٕٛػاخ - 

-تىشاس اٌٙزَٛ -اٌٙزَٛ 

 (اٌٙزَٛاعتؼادج 

إٌّالؾح ٚاٌؾشس 

ٚاٌؼشض ٚاٌتض١ًٍ 

االداء + ٚاالعتزٛاب 

 اٌؼٍّٟ

االِتضأاخ 

 ٚاٌّؾاسواخ ا١ِٛ١ٌح

اٌغادط 

 ػؾش

اػذاد ِذسب ١ِذأٟ  2

 أواد٠ِّٟٚذسط 

اٌذفاع 

:  اٌذفاعِفَٙٛ-أٚال 

: اٌذفاػ١ح األٚضاع-حا١ٔاًا 

 (األعاع١ح ٚاٌخا٠ٛٔح)

إٌّالؾح ٚاٌؾشس 

ٚاٌؼشض ٚاٌتض١ًٍ 

االداء + ٚاالعتزٛاب 

 اٌؼٍّٟ

االِتضأاخ 

 ٚاٌّؾاسواخ ا١ِٛ١ٌح

اػذاد ِذسب ١ِذأٟ  2 اٌغاتغ ػؾش

 أواد٠ِّٟٚذسط 

:  اٌذفاعأٔٛاع-حاٌخاًا 

اٌذفاع اٌّغتم١ُ أٚ .  1

 :األفمٟ أٚ اٌّثاؽش

: اٌذفاع اٌذائشٞ.  2

اٌذفاع إٌصف دائشٞ .  3

: (اٌزأثٟ)

اٌذفاع اٌمطشٞ أٚ .  4

 اٌّائًاٌّتماطغ أٚ 

إٌّالؾح ٚاٌؾشس 

ٚاٌؼشض ٚاٌتض١ًٍ 

االداء + ٚاالعتزٛاب 

 اٌؼٍّٟ

االِتضأاخ 

 ٚاٌّؾاسواخ ا١ِٛ١ٌح

اػذاد ِذسب ١ِذأٟ  2 اٌخآِ ػؾش

 أواد٠ِّٟٚذسط 

 :اٌشد-ساتؼا

:  اٌثغ١ظ اٌّثاؽشاٌشد-أ

 اٌثغ١ظ اٌغ١ش اٌشد-ب

: ِثاؽش

:  اٌّشوةاٌشد-د

إٌّالؾح ٚاٌؾشس 

ٚاٌؼشض ٚاٌتض١ًٍ 

االداء + ٚاالعتزٛاب 

 اٌؼٍّٟ

االِتضأاخ 

 ٚاٌّؾاسواخ ا١ِٛ١ٌح



:  اٌغش٠غاٌشد-د

اػذاد ِذسب ١ِذأٟ  2 اٌتاعغ ػؾش

 أواد٠ِّٟٚذسط 

:  اٌّتأخشاٌشد-٘ـ

:  اٌّضاداٌشد-خاِغا

 ت١ٓ اٌذفاع اٌؼاللح-عادعا

: ٚاٌشد

إٌّالؾح ٚاٌؾشس 

ٚاٌؼشض ٚاٌتض١ًٍ 

االداء + ٚاالعتزٛاب 

 اٌؼٍّٟ

االِتضأاخ 

 ٚاٌّؾاسواخ ا١ِٛ١ٌح

اػذاد ِذسب ١ِذأٟ  2 اٌؼؾش٠ٓ

 أواد٠ِّٟٚذسط 

 .اٌتضى١ُ

:  اٌؼادٞاٌتضى١ُ-1

إٌّالؾح ٚاٌؾشس 

ٚاٌؼشض ٚاٌتض١ًٍ 

االداء + ٚاالعتزٛاب 

 اٌؼٍّٟ

االِتضأاخ 

 ٚاٌّؾاسواخ ا١ِٛ١ٌح

اٌضادٞ 

 ٚاٌؼؾش٠ٓ

اػذاد ِذسب ١ِذأٟ  2

 أواد٠ِّٟٚذسط 

 تٛاعطح اٌزٙاص اٌتضى١ُ- 2

: اٌىٙشتائٟ

إٌّالؾح ٚاٌؾشس 

ٚاٌؼشض ٚاٌتض١ًٍ 

االداء + ٚاالعتزٛاب 

 اٌؼٍّٟ

االِتضأاخ 

 ٚاٌّؾاسواخ ا١ِٛ١ٌح

اٌخأٟ 

 ٚاٌؼؾش٠ٓ

اػذاد ِذسب ١ِذأٟ  2

 أواد٠ِّٟٚذسط 

إٌّالؾح ٚاٌؾشس : األخطاء ٚرضاءاتٙا

ٚاٌؼشض ٚاٌتض١ًٍ 

االداء + ٚاالعتزٛاب 

 اٌؼٍّٟ

االِتضأاخ 

 ٚاٌّؾاسواخ ا١ِٛ١ٌح

اٌخاٌج 

 ٚاٌؼؾش٠ٓ

اػذاد ِذسب ١ِذأٟ  2

 أواد٠ِّٟٚذسط 

 (إٌّافغاخ)اٌٍماءاخ 

ؽشس اعتّاسج : اٌفشد٠ح

 تغز١ً إٌتائذ

إٌّالؾح ٚاٌؾشس 

ٚاٌؼشض ٚاٌتض١ًٍ 

االداء + ٚاالعتزٛاب 

 اٌؼٍّٟ

االِتضأاخ 

 ٚاٌّؾاسواخ ا١ِٛ١ٌح

اٌشاتغ 

 ٚاٌؼؾش٠ٓ

اػذاد ِذسب ١ِذأٟ  2

 أواد٠ِّٟٚذسط 

 (إٌّافغاخ)اٌٍماءاخ 

 ؽشس اعتّاسج :اٌفشل١ح

 تغز١ً إٌتائذ

إٌّالؾح ٚاٌؾشس 

ٚاٌؼشض ٚاٌتض١ًٍ 

االداء + ٚاالعتزٛاب 

 اٌؼٍّٟ

االِتضأاخ 

 ٚاٌّؾاسواخ ا١ِٛ١ٌح

اٌخاِظ 

 ٚاٌؼؾش٠ٓ

اػذاد ِذسب ١ِذأٟ  2

 أواد٠ِّٟٚذسط 

إٌّالؾح ٚاٌؾشس  ٌؼة ٚتضى١ُ

ٚاٌؼشض ٚاٌتض١ًٍ 

االداء + ٚاالعتزٛاب 

 اٌؼٍّٟ

االِتضأاخ 

 ٚاٌّؾاسواخ ا١ِٛ١ٌح

اٌغادط 

 ٚاٌؼؾش٠ٓ

اػذاد ِذسب ١ِذأٟ  2

 أواد٠ِّٟٚذسط 

اػذاد + ٌؼة ٚتضى١ُ 

 خططٟ

إٌّالؾح ٚاٌؾشس 

ٚاٌؼشض ٚاٌتض١ًٍ 

االداء + ٚاالعتزٛاب 

 اٌؼٍّٟ

االِتضأاخ 

 ٚاٌّؾاسواخ ا١ِٛ١ٌح

اٌغاتغ 

 ٚاٌؼؾش٠ٓ

اػذاد ِذسب ١ِذأٟ  2

 أواد٠ِّٟٚذسط 

اإلػذاد اٌخططٟ فٟ 

 :اٌّثاسصجس٠اضح 

 ٔزاس اإلػذاد ػٛاًِ-1

إٌّالؾح ٚاٌؾشس 

ٚاٌؼشض ٚاٌتض١ًٍ 

االداء + ٚاالعتزٛاب 

االِتضأاخ 

 ٚاٌّؾاسواخ ا١ِٛ١ٌح



 

 

 :اٌخططٟ

:  اٌخطط١حاٌّؼشفح-2

 :اٌخططٟ اٌتصشف-3

 اٌؼٍّٟ

اٌخآِ 

 ٚاٌؼؾش٠ٓ

اػذاد ِذسب ١ِذأٟ  2

 أواد٠ِّٟٚذسط 

إٌّالؾح ٚاٌؾشس  ٌؼة ٚتضى١ُ

ٚاٌؼشض ٚاٌتض١ًٍ 

االداء + ٚاالعتزٛاب 

 اٌؼٍّٟ

االِتضأاخ 

 ٚاٌّؾاسواخ ا١ِٛ١ٌح

اٌتاعغ 

 ٚاٌؼؾش٠ٓ

اػذاد ِذسب ١ِذأٟ  2

 أواد٠ِّٟٚذسط 

إٌّالؾح ٚاٌؾشس  ٌؼة ٚتضى١ُ

ٚاٌؼشض ٚاٌتض١ًٍ 

االداء + ٚاالعتزٛاب 

 اٌؼٍّٟ

االِتضأاخ 

 ٚاٌّؾاسواخ ا١ِٛ١ٌح

اػذاد ِذسب ١ِذأٟ  2 اٌخالحْٛ

 أواد٠ِّٟٚذسط 

إٌّالؾح ٚاٌؾشس  اِتضأاخ ػ١ٍّح

ٚاٌؼشض ٚاٌتض١ًٍ 

االداء + ٚاالعتزٛاب 

 اٌؼٍّٟ

االِتضأاخ 

 ٚاٌّؾاسواخ ا١ِٛ١ٌح

    

 اٌث١ٕح اٌتضت١ح 8 .11

 :اٌّطٍٛتحاٌمشاءاخ 

  إٌصٛؿ األعاع١ح 
 وتة اٌّمشس 
      ٜأخش 

  2011فاطمة عبد مالح واخرون . اسس رياضة المبارزة- 
اساسيات تدريب رياضة المبارزة فاطمة عبد مالح وظافر ناموس - 

2015   
  2013القانون الدولي لرياضة المبارزة ظافر ناموس واخرون - 
 .2017.االػذاد اٌش٠اضٟ تاٌّثاسصج فاطّح ػثذ ِاٌش ٚاخشْٚ- 

 ػٍٝ عث١ً ٚتؾًّ)ِتطٍثاخ خاصح 

اٌّخاي ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠اخ 

 (االٌىتش١ٔٚحٚاٌثشِز١اخ ٚاٌّٛالغ 

ٔؾشاخ رذاس٠ح ٚتٛعتشاخ ِٓ اػذاد اٌطاٌثاخ فضال 

ػٓ اٌثضج فٟ اٌّٛالغ االٌىتش١ٔٚح اٌّتخصصح فٟ 

 .ِزاي تؼٍُ ٚتذس٠ة س٠اضح اٌّثاسصج ػشت١ح ٚارٕث١ح

 ػٍٝ ٚتؾًّ)اٌخذِاخ االرتّاػ١ح 

عث١ً اٌّخاي ِضاضشاخ اٌض١ٛف 

 ٚاٌتذس٠ة إٌّٟٙ ٚاٌذساعاخ ا١ٌّذا١ٔح 

ارشاء دٚساخ تذست١ٗ فٟ ِزاي س٠اضح اٌّثاسصج ٌألفشاد 

  اٌخاصح خاالع٠ٛاء ٚرٚٞ االصت١ارا



 

 

 اٌمثٛي  .12

 .االختثاساخ إٌظش٠ح اٌثذ١ٔح ٚاٌّٙاس٠ح اٌخاصح تاٌمثٛي اٌّتطٍثاخ اٌغاتمح

 طاٌثح فٟ اٌفصً اٌذساعٟ 25 ألً ػذد ِٓ اٌطٍثح 

 30 أوثش ػذد ِٓ اٌطٍثح 


