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وصف البزنامج األكاديمي 

يوفز وصف البزنامج األكاديمي هذا انجاسا مقتضيا الهم خصائص البزامج ومخزجات التعلم المتوقعة من 

انطانة ذؽمُمها يثشهُا ػًا ارا كاٌ لذ ؼمك االعرفادج انمظىي يٍ انفشص انًراؼح وَظاؼثه 

وطف نكم يمشس ضًٍ انثشَايط 

ظايؼح تغذاد  - كهُح انرشتُح انثذَُح وػهىو انشَاضح نهثُاخ انًؤعغح انرؼهًُُح 

فشع انؼهىو انُظشَح انًشكض /انمغى انؼهًٍ

ػهى انرذسَة انشَاضٍ نهًشؼهح انشاتؼح اعى انثشَايط األكادًٍَ أو انًهٍُ 

تكهىسَىط اعى انشهادج انُهائُح 

 :انُظاو انذساعٍ

أخشي /يمشساخ/عُىٌ

عُىٌ 

 ISO-9001تشَايط االػرًاد انًؼرًذ 

االوضاع االيُُح انشاهُح انًؤششاخ انخاسظُح األخشي 

 2017-1-18ذاسَخ إػذاد انىطف 

 أهذاف انثشَايط األكادًٍَ 

 

 
 .ذؼهُى وذذسَة اعظ ويثادي  ولىاػذ انرذسَة انشَاضٍ - 1

 

 
 .  االهرًاو تشَاضح االسلاو انمُاعُح وانؼىايم انًؤششج فٍ َعاؼها- 2

 

 
 .ذذسَة االذعاهاخ واالعانُة وطشائك انرذسَة انؽذَصح  - 3

 

 

انغؼٍ نظُاػح انثم انشَاضٍ وفما نهرطىس انركُهىظٍ فٍ يعال  - 4

 .انرذسَة انؽذَس

 

 يخشظاخ انثشَايط انًطهىب وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى -1

 األهذاف انًؼشفُح  - أ

 انًؼشفح وانفهى - 1أ

 االدسان وانىضىغ 2أ

انرظىس واالداء انظؽُػ - 3أ

. انرمُُى وانرمىَى وانرغزَح انشاظؼح- 4أ

 األهذاف انًهاساذُح انخاطح تانثشَايط - ب

ذؼهُى االعظ انُظشَح نهًادج انؼهًُح   – 1ب 

. ذطثُك االعظ انُظشَح ػًهُا – 2ب 

 .اػذاد يذسب يُذاٍَ ويذسط اكادًٍَ نهًادج انؼهًُح  – 3ب 

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى 

ذى اػرًاد انطشائك انرؼهًُُح  انًخرهفح  فٍ اَظال انًادج انؼهًُح يُها انًُالشح واالعركشاف وانؼشع وانرؽهُم 

. وانششغ واالعرعىاب 

طشائك انرمُُى 

 .االيرؽاَاخ انُىيُح وانشهشَح  انُظشَح وانؼًهُح- 1

 .انرماسَش وانىاظثاخ واػذاد انثىعرشاخ - 2



 انًشاسكاخ انُىيُح وانًُالشح وانثؽس وانرمظٍ ػٍ يغرعذاخ انًادج انؼهًُح ػهً شثكح انًؼهىياخ انذونُح - 3

وانرىاطم يغ يخرهف  (انغثىسج انزكُح)اعرصًاس انركُهىظُا انؽذَصح فٍ انرذسَة وػشع انًادج انؼهًُح - 1

. انذول انًرطىسج  وانخثشاء فٍ يعال انرذسَة

. اتطال انؼانى وانؼشتفٍ ػشع انًهاساخ وانؽشكاخ (االًَارض انشَاضُح )اعصًاس االيكاَُاخ انؼًهُح -2

اعرصًاس ياذىطهد نه انذساعاخ وانثؽىز يٍ َرائط وذىطُاخ فٍ يعال انرذسَة فٍ يخرهف انذول - 3

 .االظُثُح وانؼشتُح

األهذاف انىظذاَُح وانمًُُح -  ض

. كُف ًَكٍ ذغًُح يشاػش انطانثاخ او انالػثاخ - 1ض

 كُف ًَُض يشاػش انطانثاخ او انالػثاخ وَظفها سغى ذشاتهها ؟2ض

 كُف َرفهى يشاػش اِخشٍَ ؟- 3ض

 كُف َؼثش ػٍ يشاػشَا نُفهًُا اِخشوٌ ؟-4ض

 كُف ذمىٌ انًشاػش االَعاتُح ؟-5ض

 كُف َرخهض وَخشض يٍ انًشاػش انغهثُح وانرًرغ تانظؽح انُفغُح ؟-6ض

اكرغاب انزكاء انىظذاٍَ وانؽُاج انًرضَح - 7ض

طشائك انرؼهُى وانرؼهى 

. َرى ػٍ طشَك انرظىس انزهٍُ  وانرفكُش انؼمالٍَ- 

. ذمىَح وتُاء انظؽح انُفغُح يٍ خالل االعرشخاء وانرخهض يٍ االفكاس انغهثُح - 

. اػرًاد انرذسَة انزهٍُ وانغُطشج ػهً انرؽكى تانرُفظ واالَفؼاالخ خالل انرذسَة وانًُافغح- 

طشائك انرمُُى 

َرى ذمُُى انالػثاخ او انطانثاخ وفك يماَُظ َفغُح يُها يمُاط انظؽح انُفغُح ويمُاط انزكاء ويمُاط انرىافك 

. االظرًاػٍ ويمُاط انشخظُح وانؼذواَُح وانرىذش وانكصُش يٍ انًماَُظ فٍ  يعال ػهى انُفظ انشَاضٍ 

 (انًهاساخ األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخظٍ  )انًهاساخ انؼايح وانرأهُهُح انًُمىنح - د

 (انغثىسج انزكُح)اعرصًاس انركُهىظُا انؽذَصح فٍ ػشع انًادج انؼهًُح - 1د

. فٍ ػشع انًهاساخ وانؽشكاخ(االًَارض انشَاضُح )اعصًاس االيكاَُاخ انؼًهُح - 2د

 اعرصًاس ياذىطهد نه انذساعاخ وانثؽىز يٍ َرائط وذىطُاخ فٍ يعال انرذسَة- 3د

طشائك انرؼهُى 

ذى اػرًاد انطشائك انرؼهًُُح  انًخرهفح  فٍ اَظال انًادج انؼهًُح يُها انًُالشح واالعركشاف وانؼشع وانرؽهُم 

. وانششغ واالعرعىاب 

طشائك انرمُُى 

 .االيرؽاَاخ انُىيُح وانشهشَح  انُظشَح وانؼًهُح- 1

 .انرماسَش وانىاظثاخ واػذاد انثىعرشاخ - 2

انًشاسكاخ انُىيُح وانًُالشح وانثؽس وانرمظٍ ػٍ يغرعذاخ انًادج انؼهًُح ػهً شثكح انًؼهىياخ انذونُح - 3

. 

 تُُح انثشَايط  -2

سيض انًمشس او انًشؼهح انذساعُح 

انًغاق 

اعى انًمشس أو 

انًغاق 

انغاػاخ انًؼرًذج 

ػًهٍ َظشٌ 

ػهى انرذسَة  انشاتؼح  

انشَاضٍ 

25 5 

انرخطُظ نهرطىس انشخظٍ  -3

االَذياض فٍ انذوساخ انرذسَثُح انؼًهُح وانُظشَح ووفما نهًغرعذاخ انؽذَصح فٍ انرذسَة انشَاضٍ نهطانة 

وانًذسط 

 (وضغ األَظًح انًرؼهمح تاالنرؽاق تانكهُح أو انًؼهذ )يؼُاس انمثىل  -4



. يعًىػح اخرثاساخ َظشَح وػًهُح ػايح فٍ يعال ػهىو انرشتُح انثذَُح وانشَاضح 

أهى يظادس انًؼهىياخ ػٍ انثشَايط  -5

 2009ػهى انرذسَة انشَاضٍ نطهثح انًشؼهح انشاتؼح -1

.   فاطًح ػثذ يانػ وَىال يهذٌ

 يؽًذ ؼغٍ ػالوٌ 1980انرذسَة انشَاضٍ - 2

 يفرٍ اتشاهُى ؼًاد 2003انرذسَة انشَاضٍ انؽذَس  - 3

 ايش هللا انثغاطٍ 2001اعظ انرذسَة انشَاضٍ - 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نموذج وصف المقزر 

وطف انًمشس 

َىفش وطف انًمشس هزا إَعاصا ألهى خظائض انًمشس ويخشظاخ انرؼهى انًرىلؼح يٍ انطانة 

ذؽمُمها يثشهُا ػًا إرا كاٌ لذ ؼمك االعرفادج انمظىي يٍ فشص انرؼهى انًراؼح والتذ يٍ انشتظ 

. تُُها وتٍُ وطف انثشَايط 

كهُح انرشتُح انثذَُح وػهىو انشَاضح نهثُاخ ظايؼح تغذاد انًؤعغح انرؼهًُُح  -1

فشع انؼهىو انُظشَح انًشكض /انمغى انؼهًٍ -2

 يشؼهح  س اتؼح/ ػهى انرذسَة انشَاضٍ سيض انًمشس /اعى -3

عاػراٌ فٍ االعثىع وفك ظذول يُرظى أشكال انؽضىس انًراؼح  -4

انُظاو انغُىٌ انغُح / انفظم  -5

ػذد انغاػاخ انذساعُح  -6

 (انكهٍ)

عاػح 30

 2017-1-18ذاسَخ إػذاد هزا انىطف  -7

أهذاف انًمشس  -8

ذؼهُى وذذسَة اعظ ويثادي  ولىاػذ انرذسَة انشَاضٍ - 1 

. 

االهرًاو تشَاضح االسلاو انمُاعُح وانؼىايم انًؤششج فٍ - 2 

 .  َعاؼها

ذذسَة االذعاهاخ واالعانُة وطشائك انرذسَة انؽذَصح  - 3 

. 

 انغؼٍ نظُاػح انثم انشَاضٍ وفما نهرطىس انركُهىظٍ  -4 

 .فٍ يعال انرذسَة انؽذَس

يخشظاخ انًمشس وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى  -  10

 األهذاف انًؼشفُح  - أ

 انًؼشفح وانفهى - 1أ

 االدسان وانىضىغ 2أ

انرظىس واالداء انظؽُػ - 3أ

. انرمُُى وانرمىَى وانرغزَح انشاظؼح- 4أ

 (االَعاص انًاهش)االداء انًهاسٌ انؼانٍ - 5أ

األهذاف انًهاساذُح انخاطح تانًمشس  - ب

ذؼهُى االعظ انُظشَح نهًادج انؼهًُح   – 1ب 

. ذطثُك االعظ انُظشَح ػًهُا – 2ب 

 .اػذاد يذسب يُذاٍَ ويذسط اكادًٍَ نهًادج انؼهًُح  – 3ب 

طشائك انرؼهُى 

. يهاساخ انرفكُش  وؼم انًشكالخ- 1

. االعركشاف وانرمظٍ- 2

االدسان وانرظىس  - 3

انرؽهُم وانًُالشح - 4

طشائك انرمُُى 

 .االيرؽاَاخ انُىيُح وانشهشَح  انُظشَح وانؼًهُح-1



 

تُُح انًمشس - 11

يخشظاخ انغاػاخ األعثىع 

انرؼهى 

انًطهىتح 

أو /اعى انىؼذج

انًىضىع 

طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهى 

اػذاد يذسب  2 1

يُذاٍَ 

ويذسط 

 اكادًٍَ

سَاضح انًغرىَاخ 

انؼهُا اهذافها 

واؼرًاالخ انىطىل 

انُها 

انًُالشح 

وانششغ 

وانؼشع 

وانرؽهُم 

 .واالعرعىاب 

االيرؽاَاخ 

وانًشاسكاخ 

انُىيُح 

اػذاد يذسب  2 2

يُذاٍَ 

ويذسط 

 اكادًٍَ

اخرُاس انشَاضٍُُ 

نشَاضح انًغرىَاخ 

انؼهُا 

انًُالشح 

وانششغ 

وانؼشع 

وانرؽهُم 

 .واالعرعىاب 

االيرؽاَاخ 

وانًشاسكاخ 

انُىيُح 

اػذاد يذسب  2 3

يُذاٍَ 

ويذسط 

 اكادًٍَ

انًُالشح االَرماء انشَاضٍ 

وانششغ 

وانؼشع 

وانرؽهُم 

 .واالعرعىاب 

االيرؽاَاخ 

وانًشاسكاخ 

انُىيُح 

 .انرماسَش وانىاظثاخ واػذاد انثىعرشاخ -2

انًشاسكاخ انُىيُح وانًُالشح وانثؽس وانرمظٍ ػٍ يغرعذاخ انًادج انؼهًُح ػهً شثكح -3

 .انًؼهىياخ انذونُح 

األهذاف انىظذاَُح وانمًُُح - ض

 كُف ًَُض يشاػش انطانثاخ او انالػثاخ وَظفها سغى ذشاتهها ؟-1ض

 اكرغاب انزكاء انىظذاٍَ وانؽُاج انًرضَح-2ض

 كُف ذمىٌ انًشاػش االَعاتُح ؟-3ض

كُف َرخهض وَخشض يٍ انًشاػش انغهثُح وانرًرغ تانظؽح انُفغُح ؟ -4ض

طشائك انرؼهُى وانرؼهى 

ذى اػرًاد انطشائك انرؼهًُُح  انًخرهفح  فٍ اَظال انًادج انؼهًُح يُها انًُالشح واالعركشاف 

وانرعضء وانطشَمح انكهُح وانرؼهى وفك االًَاط . وانؼشع وانرؽهُم وانششغ واالعرعىاب 

 .انًضاظُح واياط انرؼهى االدساكُح

طشائك انرمُُى 

 .االيرؽاَاخ انُىيُح وانشهشَح  انُظشَح وانؼًهُح-1

 .انرماسَش وانىاظثاخ واػذاد انثىعرشاخ -2

انًشاسكاخ انُىيُح وانًُالشح وانثؽس وانرمظٍ ػٍ يغرعذاخ انًادج انؼهًُح ػهً شثكح -3

 .انًؼهىياخ انذونُح 

انًهاساخ األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس  )انًهاساخ انؼايح وانراهُهُح انًُمىنح - د

 (انشخظٍ

 (انغثىسج انزكُح)اعرصًاس انركُهىظُا انؽذَصح فٍ ػشع انًادج انؼهًُح - 1د

. فٍ ػشع انًهاساخ وانؽشكاخ(االًَارض انشَاضُح )اعصًاس االيكاَُاخ انؼًهُح - 2د

 اعرصًاس ياذىطهد نه انذساعاخ وانثؽىز يٍ َرائط وذىطُاخ فٍ يعال انرذسَة- 3د



اػذاد يذسب  2 4

يُذاٍَ 

ويذسط 

 اكادًٍَ

يرطهثاخ انرذسَة 

انشَاضٍ 

انًُالشح 

وانششغ 

وانؼشع 

وانرؽهُم 

 .واالعرعىاب 

االيرؽاَاخ 

وانًشاسكاخ 

انُىيُح 

اػذاد يذسب  2 5

يُذاٍَ 

ويذسط 

 اكادًٍَ

انًُالشح االَغعاو انشَاضٍ 

وانششغ 

وانؼشع 

وانرؽهُم 

 .واالعرعىاب 

االيرؽاَاخ 

وانًشاسكاخ 

انُىيُح 

اػذاد يذسب  2 6

يُذاٍَ 

ويذسط 

 اكادًٍَ

انؽانح انرذسَثُح 

وانفىسيح انشَاضُح  

انًُالشح 

وانششغ 

وانؼشع 

وانرؽهُم 

 .واالعرعىاب 

االيرؽاَاخ 

وانًشاسكاخ 

انُىيُح 

اػذاد يذسب  2 7

يُذاٍَ 

ويذسط 

 اكادًٍَ

يشاؼم اكرغاب 

انفىسيح انشَاضُح 

انًُالشح 

وانششغ 

وانؼشع 

وانرؽهُم 

 .واالعرعىاب 

االيرؽاَاخ 

وانًشاسكاخ 

انُىيُح 

اػذاد يذسب  2 8

يُذاٍَ 

ويذسط 

 اكادًٍَ

ايرؽاٌ اول انفظم 

االول 

انًُالشح 

وانششغ 

وانؼشع 

وانرؽهُم 

 .واالعرعىاب 

االيرؽاَاخ 

وانًشاسكاخ 

انُىيُح 

اػذاد يذسب  2 9

يُذاٍَ 

ويذسط 

 اكادًٍَ

انمىج انؼضهُح ، 

يفهىيها وانؼىايم 

انًؤششج ػهُها ، 

واهًُرها 

انًُالشح 

وانششغ 

وانؼشع 

وانرؽهُم 

 .واالعرعىاب 

االيرؽاَاخ 

وانًشاسكاخ 

انُىيُح 

اػذاد يذسب  2 10

يُذاٍَ 

ويذسط 

 اكادًٍَ

اَىاع انمىج واشكانها 

، انرضخى وانضًىس 

انًُالشح 

وانششغ 

وانؼشع 

وانرؽهُم 

 .واالعرعىاب 

االيرؽاَاخ 

وانًشاسكاخ 

انُىيُح 

اػذاد يذسب  2 11

يُذاٍَ 

ويذسط 

 اكادًٍَ

ذذسَثاخ انمىج 

وذًاسَُها وانفشق 

تٍُ انشظم وانًشأج 

فٍ يغرىي انمىج 

انًُالشح 

وانششغ 

وانؼشع 

وانرؽهُم 

 .واالعرعىاب 

االيرؽاَاخ 

وانًشاسكاخ 

انُىيُح 

اػذاد يذسب  2 12

يُذاٍَ 

ويذسط 

انغشػح ، يفهىيها 

وانؼىايم انًؤششج 

ػهُها واهًُرها 

انًُالشح 

وانششغ 

وانؼشع 

االيرؽاَاخ 

وانًشاسكاخ 

انُىيُح 



وانرؽهُم  اكادًٍَ

 .واالعرعىاب 

اػذاد يذسب  2 13

يُذاٍَ 

ويذسط 

 اكادًٍَ

اَىاع انغشػح 

وذشكُم انؽًم 

انرذسَثٍ نها 

انًُالشح 

وانششغ 

وانؼشع 

وانرؽهُم 

 .واالعرعىاب 

االيرؽاَاخ 

وانًشاسكاخ 

انُىيُح 

اػذاد يذسب  2 14

يُذاٍَ 

ويذسط 

 اكادًٍَ

ؼاظض انغشػح 

االعثاب وطشق 

انؼالض 

انًُالشح 

وانششغ 

وانؼشع 

وانرؽهُم 

 .واالعرعىاب 

االيرؽاَاخ 

وانًشاسكاخ 

انُىيُح 

اػذاد يذسب  2 15

يُذاٍَ 

ويذسط 

 اكادًٍَ

اسذثاط انغشػح 

تانمذساخ انثذَُح 

االخشي 

انًُالشح 

وانششغ 

وانؼشع 

وانرؽهُم 

 .واالعرعىاب 

االيرؽاَاخ 

وانًشاسكاخ 

انُىيُح 

اػذاد يذسب  2 16

يُذاٍَ 

ويذسط 

 اكادًٍَ

ايرؽاٌ شاٍَ انفظم 

االول 

انًُالشح 

وانششغ 

وانؼشع 

وانرؽهُم 

 .واالعرعىاب 

االيرؽاَاخ 

وانًشاسكاخ 

انُىيُح 

اػذاد يذسب  2 17

يُذاٍَ 

ويذسط 

 اكادًٍَ

انرؽًم ، يفهىيه 

واهًُره وانؼىايم 

انًؤششج ػهُه 

انًُالشح 

وانششغ 

وانؼشع 

وانرؽهُم 

 .واالعرعىاب 

االيرؽاَاخ 

وانًشاسكاخ 

انُىيُح 

اػذاد يذسب  2 18

يُذاٍَ 

ويذسط 

 اكادًٍَ

انًُالشح اَىاع انرؽًم 

وانششغ 

وانؼشع 

وانرؽهُم 

 .واالعرعىاب 

االيرؽاَاخ 

وانًشاسكاخ 

انُىيُح 

اػذاد يذسب  2 19

يُذاٍَ 

ويذسط 

 اكادًٍَ

انًُالشح ذمغًُاخ انرؽًم 

وانششغ 

وانؼشع 

وانرؽهُم 

 .واالعرعىاب 

االيرؽاَاخ 

وانًشاسكاخ 

انُىيُح 

اػذاد يذسب  2 20

يُذاٍَ 

ويذسط 

 اكادًٍَ

انطشق انرذسَثُح 

نرًُُح انرؽًم 

انًُالشح 

وانششغ 

وانؼشع 

وانرؽهُم 

 .واالعرعىاب 

االيرؽاَاخ 

وانًشاسكاخ 

انُىيُح 

االيرؽاَاخ انًُالشح خطىاخ وضغ يُهاض اػذاد يذسب  2 21



يُذاٍَ 

ويذسط 

 اكادًٍَ

ذذسَثٍ تطشَمح 

انرذسَة انفرشٌ 

وانششغ 

وانؼشع 

وانرؽهُم 

 .واالعرعىاب 

وانًشاسكاخ 

انُىيُح 

اػذاد يذسب  2 22

يُذاٍَ 

ويذسط 

 اكادًٍَ

انًشوَح ، يفهىيها 

،اَىاػها واهًُرها 

انًُالشح 

وانششغ 

وانؼشع 

وانرؽهُم 

 .واالعرعىاب 

االيرؽاَاخ 

وانًشاسكاخ 

انُىيُح 

اػذاد يذسب  2 23

يُذاٍَ 

ويذسط 

 اكادًٍَ

انًُالشح طشق ذًُُح انًشوَح 

وانششغ 

وانؼشع 

وانرؽهُم 

 .واالعرعىاب 

االيرؽاَاخ 

وانًشاسكاخ 

انُىيُح 

اػذاد يذسب  2 24

يُذاٍَ 

ويذسط 

 اكادًٍَ

ايرؽاٌ اول انفظم 

انصاٍَ 

انًُالشح 

وانششغ 

وانؼشع 

وانرؽهُم 

 .واالعرعىاب 

االيرؽاَاخ 

وانًشاسكاخ 

انُىيُح 

اػذاد يذسب  2 25

يُذاٍَ 

ويذسط 

 اكادًٍَ

انششالح ، يفهىيها 

واهًُرها وانؼىايم 

انًؤششج ػهُها 

انًُالشح 

وانششغ 

وانؼشع 

وانرؽهُم 

 .واالعرعىاب 

االيرؽاَاخ 

وانًشاسكاخ 

انُىيُح 

اػذاد يذسب  2 26

يُذاٍَ 

ويذسط 

 اكادًٍَ

أعانُة ذطىَش 

انششالح وذشكُم 

انؽًم انرذسَثٍ نها 

انًُالشح 

وانششغ 

وانؼشع 

وانرؽهُم 

 .واالعرعىاب 

االيرؽاَاخ 

وانًشاسكاخ 

انُىيُح 

اػذاد يذسب  2 27

يُذاٍَ 

ويذسط 

 اكادًٍَ

ذخطُظ انرذسَة 

انشَاضٍ ، انًفهىو 

وانخظائض 

انًُالشح 

وانششغ 

وانؼشع 

وانرؽهُم 

 .واالعرعىاب 

االيرؽاَاخ 

وانًشاسكاخ 

انُىيُح 

اػذاد يذسب  2 28

يُذاٍَ 

ويذسط 

 اكادًٍَ

فىائذ انرخطُظ 

واعظ ويثادئ 

انرخطُظ 

انًُالشح 

وانششغ 

وانؼشع 

وانرؽهُم 

 .واالعرعىاب 

االيرؽاَاخ 

وانًشاسكاخ 

انُىيُح 

اػذاد يذسب  2 29

يُذاٍَ 

ويذسط 

 اكادًٍَ

انًُالشح يغرىَاخ انرخطُظ 

وانششغ 

وانؼشع 

وانرؽهُم 

االيرؽاَاخ 

وانًشاسكاخ 

انُىيُح 



 .واالعرعىاب 

اػذاد يذسب  2 30

يُذاٍَ 

ويذسط 

 اكادًٍَ

ذخطُظ انىؼذج 

انرذسَثُح انُىيُح 

انًُالشح 

وانششغ 

وانؼشع 

وانرؽهُم 

 .واالعرعىاب 

االيرؽاَاخ 

وانًشاسكاخ 

انُىيُح 

اػذاد يذسب  2 31

يُذاٍَ 

ويذسط 

 اكادًٍَ

اَىاع واشكال 

انىؼذاخ انرذسَثُح 

انًُالشح 

وانششغ 

وانؼشع 

وانرؽهُم 

 .واالعرعىاب 

االيرؽاَاخ 

وانًشاسكاخ 

انُىيُح 

اػذاد يذسب  2 32

يُذاٍَ 

ويذسط 

 اكادًٍَ

ايرؽاٌ شاٍَ انفظم 

انصاٍَ 

انًُالشح 

وانششغ 

وانؼشع 

وانرؽهُم 

 .واالعرعىاب 

االيرؽاَاخ 

وانًشاسكاخ 

انُىيُح 

انثُُح انرؽرُح - 12

 2009ػهى انرذسَة انشَاضٍ نطهثح انًشؼهح انصاَُح انكرة انًمشسج انًطهىتح  -1

.  فاطًح ػثذ يانػ واخشوٌ

 نهًؤنف يؽًذ ؼغٍ 1980 انرذسَة انشَاضٍ 

ػالوٌ 

 

 يفرٍ اتشاهُى ؼًاد 2003انرذسَة انشَاضٍ انؽذَس   (انًظادس)انًشاظغ انشئُغُح  -2

انكرة وانًشاظغ انرٍ َىطً  - أ

انًعالخ انؼهًُح )تها 

 (.....،انرماسَش،

 ايش هللا انثغاطٍ 2001 اعظ انرذسَة انشَاضٍ 

يىالغ ،انًشاظغ االنكرشوَُح - ب

.... االَرشَُد

. يىلغ انًذسب انؼشتٍ- 1

. االكادًَُح انؼشالُح - 2

خطح ذطىَش انًمشس انذساعٍ - 13

انثؽس ػٍ كم ياهى ظذَذ ويرطىس ووفما نرىفُش طالح انالػة فٍ االَعاص انًاهش وػذو طشف 

انطالح فٍ انرذسَة واالؼًاء واػرًاد االَرماء انظؽُػ واعرصًاس انهُذعح انىساشُح فٍ انرذسَة  

فضال ػٍ انؼًم ػهً كُفُح اكرغاب انظؽح انُفغُح خالل انرذسَة ، واالَرماء انشَاضُح 

. وانًُافغح

 


