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���� ���	
 �ا�

  ا��������ت

�ر ا������ وا���������� وا
  .وإ%#�ك ا�#�"ت ا�!����� � ��

  .%����� إ)�اد ا��#��2ت ا�!���� ا�"ز%� ����%��0 )	� �/ %�د ,�%� أو ,+*ة )�!��

�ر ا�!��5*ة وا���3�4
� ����� ا���0��%��  .%����� ا���� �7 ����6ت ا

  )0 ا��!8

��3�
  .=	�4  ا��*ارات ا�!����� ���������ت ����9 =#��2 أو =	�4  أ>��م �:�9 ��3

  

�
  .إ�*اء =#��2ت ا�:*ا3? ا�#	��2 و=	�4  ��ا0�9 ا�:*ا3? ا�!�!�ل �

2
�/ ����8�C�4 �+8 ا=�Bذ ا��*ار  

D%  

  

02*,Eا  

�ر���� �C�B�ءات ا�F<.  
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���� �ا�دار2%���2* ا,���ر ا����دات 

ا��������ت إدارة%���2* ا,���ر 2�%* 

  

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

  ا��+�رات
�ر ا������ وا��������%0 ا�!*=+�ت إ)�اد آ��ف ا��������ت ��وا

)Jا��وإ%#�ك ا�#�"ت ا�!����� � �� ) ا��

%����� إ)�اد ا��#��2ت ا�!���� ا�"ز%� ����%��0 )	� �/ %�د ,�%� أو ,+*ة )�!��

D2�� L*اآ � M�!�2  

�ر ا�!��5*ة وا���3�4
� ����� ا���0��%��%����� ا���� �7 ����6ت ا

)0 ا��!8 ا�"ز%���D2 ا�!���%�ت 

��3�
=	�4  ا��*ارات ا�!����� ���������ت ����9 =#��2 أو =	�4  أ>��م �:�9 ��3

 D2��رة���*ار ا��ذ ا�B=ا N�(  

�
إ�*اء =#��2ت ا�:*ا3? ا�#	��2 و=	�4  ��ا0�9 ا�:*ا3? ا�!�!�ل �

2
�/ ����8�C�4 �+8 ا=�Bذ ا��*ار

 D2��رة���ء )"��ت )� ا�	� N�(D%

8!��� O2*� 02��= N�( M��2  

 P��97�  O�#	=و /�Q	=02 أ)!�ل*,Eا

D=و ��*ارا D#4	� OR2  

D3"%��2*م ز  

���2ة أ���ر%
�/ �6*ح   

�را�إ)�اد )�N  ا���رة���� �C�B�ءات ا�F<

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

 

%���2* ا,���ر ا����دات 
  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

 

  م
إ)�اد آ��ف ا��������ت )�N  ا���رة  ١

%����� إ)�اد ا��#��2ت ا�!���� ا�"ز%� ����%��0 )	� �/ %�د ,�%� أو ,+*ة )�!��  ٢

٣  

�ر ا�!��5*ة وا���3�4
� ����� ا���0��%  ٤��%����� ا���� �7 ����6ت ا

٥  

٦  ��3�
=	�4  ا��*ارات ا�!����� ���������ت ����9 =#��2 أو =	�4  أ>��م �:�9 ��3

٧  

٨   N�( در���
إ�*اء =#��2ت ا�:*ا3? ا�#	��2 و=	�4  ��ا0�9 ا�:*ا3? ا�!�!�ل �

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  

١٤  

١٥  

١٦  
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���� ���	
 �ا�

      ا�����

�اف ��� ا�������� وا��	�� ���������  ا
�!���� أ���ل ا��'(ص وا�!'��� وا�!&�رب ���� دور"� ��! آ� �� 

���2ء ا��روس ا������ و/&
�.ه� ������ات  إ��اد ا�����
  
  

  �� ا���
  .إ��اد ��.ا��8 ا����� وا/�7ذ إ5�اءات /	��4ه�

  ��� �	�ء �>;�ت ���:
  .أ���ل ا�����8 وا�5
.ة وأدوات ا�����

 ا/�7ذ ا�2�ار>; �?��!��� @!
"  
����8ت �� أ���ل ا�����8 و  

!��� وا��د �� ا���ا�>ت ا�(اردة 

  
��)�A��ا B
�اف ��F /�ر"C ا��A� CDE �>�A ا��	��  .ا

  إ�G8ء ;���ة ����8ت ����� ا�����
�ات ا��	�� ا��7!���>7���.  

�"��Hا  
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���� �ا�دار"���"�� ا�!��ر ا���2دات 

 �ا����� ةإدار���"�� ا�!��ر ��"

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

  ا��<�رات
 I5�8FJ �اف ��� ا�������� وا��	�� ���������ا

�!���� أ���ل ا��'(ص وا�!'��� وا�!&�رب ���� دور"� ��! آ� �� ��� 
�
!�<�.  

�اف �������2ء ا��روس ا������ و/&
�.ه� ������ات  �ا إ��اد ا�����
  .وا�دوات ا����'� �>�!�7ام

  ��� ا/�7ذ ا�2�ار ا��2رة��": 
�� ا��� ا�>ز����": ا����(��ت 

إ��اد ��.ا��8 ا����� وا/�7ذ إ5�اءات /	��4ه�;�در ��� 
��� �	�ء �>;�ت ���: ا��2رة��": 

�اف ��;�در ��� ��أ���ل ا�����8 وا�5
.ة وأدوات ا����� �ا
 ا/�7ذ ا�2�ار>; �?��!��� @!
"
F��� @D;  ����8ت �� ا�5
.ة ا������ ا��(5(دة ��

!��� وا��د �� ا���ا�>ت ا�(اردة ا��و ا��7?� ����� ا�;�Dم ��  وا�?>�Eت
  وا���درة �Mدارة

���� N"�J �")�/ ��� O&G"  
�اف ��F /�ر"C ا��A� CDE �>�A ا��	
B ا���A(��;�در ��� ��ا

  "� NP	�D: و �2�ارا/:
إ�G8ء ;���ة ����8ت ����� ا�����;�در ��� 

�ات ا��	�� ا��7!���/.و"� ا�������� FJ ا���� ;�در ��� >7���
 I5�8FJ  N�D	/و @�Q	/أ���ل �"��Hا

�ح A� @!
  �5"�ة أ��Jر�
�م ز�>�:!'"  

:"); S�  "!�!O �4اآ

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

� ا�!��ر ا���2دات �"���
  

  

  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

  

  م
١  
���  ا��2رة  ٢

�اف ��;�در ���   ٣��ا

٤  
٥  
;�در ���   ٦
٧  
;�در ���   ٨
٩  

١٠   :"��F��� @D; ����8ت �� ا�5
.ة ا������ ا��(5(دة ��
وا�?>�Eت

١١  
;�در ���   ١٢
١٣  
١٤  
;�در ���   ١٥
١٦  
١٧  
١٨  
١٩  
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���� ���	
 �ا�

  و��� ���� ا����ر�

ا��! ��  ةوإدار��������ت 
  ا�����

و'���&�
� %$ #�" ا�دود  
  ا����)ا��! ��  ةإدار

)�  ا+*

  #�� ا�-�ذ ا��ار

  #( ا�&�"

  #�� �	�ء #/.�ت #�'�

'(  ا�!��ة إ�� ا�!اردة#�� 'ا &� ا����ر� وا��&����ت وا��1&1�2ت 
  و'ا &�
� ا��&	�� ا�4.5م


�$ �����6�7" .�" ا�-�ذ ا��ار�  

"�&�� 8�9 )�!�� ��# :2;�  
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���� �ا>دار�'&��� ا*���ر ا����دات 

  ا*���ر '�����&'و��� ���� ا����ر�

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

  ا�&��رات
��������ت  ا��آ?يا��	8�4 ا���'" '� ��(  ا�2
�ز  

ا����� أ.�4مو ��:  ����2'&� ا����)

  ا��&	�� ا�4.5م إ��#�� '���&� ���4$ ا����ر�
إدار��������ت و  ا��آ?يا�2
�ز  إ�� ا�/ز'�

 B �C(9  8�4	و� $�D	أ#��ل� )�ا+*

#�� ا�-�ذ ا��ار ا���رة���� 

#( ا�&�" ا�/ز'����� ا��&�!'�ت 

ح G� $�
   ���ة أ��9ر'

#�� �	�ء #/.�ت #�'� ا���رة���� 

ا &� ا����ر� وا��&����ت وا��1&1�2ت ' ��#
ا�4.5م إ��ا��I��7 ': #�" ا��Hآات   
�زي


�$ �����6�7" .�" ا�-�ذ ا��ار�

��!. �  ����: �Hاآ

"�&�� 8�9 )�!�� ��# :2;�

�J/'م ز���  

  �8K �	47� و ��ارا��

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

  

 ا*���ر ا����دات ���&'
  

  

  

اعتمدت بعد العرض على جملس 
  

  

 

  م
١   B �C(9 

#�� '���&� ���4$ ا����ر�  ا���رة  ٢
ا�/ز'�

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

ا &� ا����ر� وا��&����ت وا��1&1�2ت  ا���رة����   ٨' ��#

�زي.�"  

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  
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���� ���	
 �ا�
     

�  وا�����

���ات ا��� ا��	����� ����ارات وا�������ت ������� ���� �����.  

!" ا������ وا)'�زا%
� وا!���د# �" !��� 
�������.  

� ا����,ت ا+دار�� وا������ ا��ا���� وا�*�ر��� ا��(��� ���ا��/آ� �" ا)�
�ء 

� ا���ر���1 ا+دار�� وأ��23.  

  !�5 ا%*�ذ ا���ار

��  !" ا�

آ� /و�6ات ا����� ا��*���� وا��
�! �
  !��� ا����� 5د �
� و!�ض )��7'

  !�5 �	�ء !,�3ت !��9

� %	��� �3ارات !��� ا����� و�3ارات آ�>� ا��'��; وا��'�ن ������� ����
�ت !�5ا=��'��  


�? ������<�� �13 ا%*�ذ ا���ار�  

���� @��< "���% 5�! �'A�  

"���Bا  
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���� �ا+دار������ ا����ر ا����دات 
  

وا������ا��*��E  ةإدار����� ا����ر ���� 

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

  ا��1رات
���ات ا��� ا��	����� ����ارات وا�������ت �������!�5  ���� �����

!" ا������ وا)'�زا%
� وا!���د# �" !��� %�GH( I��H �	�ي !�� %���� 
 �H�*��ت ا�
'�� 9�������ا����� ور>

� ا����,ت ا+دار�� وا������ ا��ا���� وا�*�ر��� ا��(��� ���ا��/آ� �" ا)�
�ء 
ا+دار�� وأ �%
� و���1%
ا�" !��دة ا����� ووآ���
� وإدار

!�5 ا%*�ذ ا���ار ا���رة���9 

!" ا��� ا�,ز�����9 ا������ت 

 �و�6ات ا����� ا��*���� وا�� إ�5ا��(��� �" !��� ا�����  ا=!��ل أداء����
د �
� و!�ض )��7'
� !���" ا)'�زه� >I ا��K3 ا��(

!�5 �	�ء !,�3ت !��9 ا���رة���9 

� %	��� �3ارات !��� ا����� و�3ارات آ�>� ا��'��; وا��'�ن ������� ����
ا=و%2'�� �3ارات �'�; ا�'��� وا��'�; 


�? ������<�� �13 ا%*�ذ ا���ار�

� ��اآ�# 9��3����  

���� @��< "���% 5�! �'A�

 M��(I<  @�2	%و ?�N	%أ!��ل "���Bا

����ة أ>��ر�
�? ���ح   

  �(��م ز�,97

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

 

���� ا����ر ا����دات �

���� ا����ر ���� �
  

  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

  

  م
!�5  ا���رة  ١

!�� %���� �3در !�5   ٢

� ا����,ت ا+دار�� وا������ ا��ا���� وا�*�ر��� ا��(��� �3در !�5   ٣���ا��/آ� �" ا)�
�ء 
�" !��دة ا����� ووآ���
� وإدار

٤  

٥  

٦   M��(I<  �����
�" ا)'�زه� >I ا��K3 ا��(

٧  

٨   M��(I<  ������� '�ن��; وا�'���و�3ارات آ�>� ا ������3ارات !��� ا ���	% �����
و%2'�� �3ارات �'�; ا�'��� وا��'�; 

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  

١٤  
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���� ���	
 �ا�

  ���د


� ���� ا���و  ا����ة��� � 
� ا�������  ��	� ()��� آ&��% ا�$#���ت و �	"�! ا��� �ت و 

 ا,+��*
 ��� ا�$�ذ ا�.�ار

 �* ا����
 

 ��� �	�ء ��12ت ��%0


&! ���& ���5 �41 ا�$�ذ ا�.�ار� 

����� ���) *���� ��� 6�7� 
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���� �ا8دار������0 ا+&��ر ا�.��دات 

���د و�������0 ا+&��ر ���0 

  

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

 ا���4رات
���  �ا8دار� ا�	����ا���م 0*  ا8:�اف��� 

� ا�������   ا8:�اف ��	���� آ&��% ا�$#���ت و �	"�! ا��� �ت و 
 ا����ة

 <=�>()  ���	�ا,+��* أ���ل�	"�! و

��� ا�$�ذ ا�.�ار ا�.�رة���% 

�* ا���� ا�2ز�0���% ا������0ت 

 =���ة أ(��ر0
&! �#�ح 
��� �	�ء ��12ت ��0% ا�.�رة���% 

%��% و �.�ارا 	� �C� 

&! ���& ���5 �41 ا�$�ذ ا�.�ار�

%��1  �&�&D� 6اآ�
����� ���) *���� ��� 6�7�

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

�����0 ا+&��ر ا�.��دات 
  

  

اعتمدت بعد العرض على جملس 
  

 م
���  ا�.�رة ١

٢  <=�>() 

٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 
٨ 
٩ 

١٠ 
١١ 
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���� ���	
 �ا�

  ا��را�ت ا����

����� وا���اف ��� 
 �و�� ��� ا��را�ت ا���������.  

��را�ت ا����� � ت ا�#��"�� وا�!$��  .إ��اد ا�

 �'(ن ا�+*( وا�#	-� .��'�
ت ا�01ه����$  .وا123*

ذ ا���ار!�  ��� ا

  �5 ا��#.

�"ل و�8-�. ا��7ب �ذ ا�>�اءات ا�7ز�2 �!�

=2ء �7)ت �	� ���  

 – د��"2= (ا�>�اءات ا�! � �#	< ا��ر>ت ا���#�� 

ذ ا���ار!��. ا( .� +1�� A1
B  

5B��Cا  

.#��� DB�E 5B"�� ��� �-'B  
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دات ���2��B ا��1ر ا�Bا�دار� ����

 �B�2 را��را�ت ا���� ةإدار�2��B ا��1

  
   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

رات�  ا��
����� وا���اف �� )در ��� � و�� ��� ا��را�ت ا����

��را�ت ا���� �ا���اف �� ��� � � ت ا�#��"�� وا�!$��إ��اد ا�

ذ إ>�اءات  ���  ا���اف ���!�ن ا�+*( وا�#	)'�  ا�#1دا-� .��'�
.Gت ا�01ه���� ����$وا123*

 =B��رة��ذ ا���ار ا�!���� ا

�5 ا��#. ا�7ز�2��B= ا�#��"2ت 

�"ل و�8-�. ا��7ب ا ا���اف ������    �ذ ا�>�اءات ا�7ز�2 �!�
5B�E"ا�ا.  

 =B��رة��ء �7)ت �2= ا�	� ���

ا�>�اءات ا�! � �#	< ا��ر>ت ا���#��  ا���اف ���  
��18<2– Hدآ1"را.(  

ذ ا���ار!��. ا( .� +1�� A1
B

 ><$KE  D�8	�ا5B��C أ�#ل�	A�L و

.#��� DB�E 5B"�� ��� �-'B

ر2
A1 ���ح �Eة أ�B�<  

=�  DOB �	+8= و ���ارا

=G72�1م ز*B  

=B"( Hاآ�Q� �1#1B  

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

 

دات ���2��B ا��1ر ا�
  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

  

  م
در ���   ١(

���  ا���رة  ٢

���  ا���اف ��� ا���رة  ٣

٤  

٥  

  ا���رة  ٦

٧  

٨   ><$KE  

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  

١٤  

١٥  
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���� ���	
 �ا�

�  ا���

 

�
��� ���ر ا������ و ا���ا��� ����  !�"  

��  ��%�$#�� ا���

��  ا���&��'  و ()�� 

  

  "� ا��%�

�������  

�  "�! �	�ء ")+�ت "�

��.�ه�� ���� �2زن و  /�'�ت و   �  


 � ��� #���5 +'� ا��2ذ ا��3ار.  

�%��� 6.�� �.��� !�" 7�8.  

  ا9(�.�

 
 
 

 
  ضمان الجودةتقويم األداء ووحدة 

الدور األول العلوي -مبىن العلوم األساسية  –كلية اهلندسة  –جامعة الزقازيق   

yahoo.com ٠٠٢٠٥٥٢٣٠٤٩٨٧:فاكس٠٠٢٠٥٥٢٣٦٢٥٣٦ -  ٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤

  

���� �ا;دار.��.�� ا( ��ر ا���3دات 

 �.�ا����ا�8<�ن  ةإدار��.�� ا( ��ر 

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

  ا��'�رات
��� ���ر ا������ و ا���ا�
� ا��3رة�� ����  !�"

ا�������� ��ر.?  ا�����5�2 ا���"�ت  �&��@? 

ا����A<�ن و"%� ا�%�ر@�ت و ا�%�ا�6  ةإدار"�! 

  "�! ا��2ذ ا��3ار ا��3رة��.� 

"� ا��%� ا�)ز���.� ا�%����ت 

 ����  ا��3رة !�"���B	�ا �������� ا���

"�! �	�ء ")+�ت "�� ا��3رة��.� 

&�  C�
" ��B	���.�ه� ا������ ���� �2زن و  /�'�ت و   �


 � ��� #���5 +'� ا��2ذ ا��3ار.

�.�+ Cاآ�E� 7 % .  

�%��� 6.�� �.��� !�" 7�8.

 ?@��&�  6��	�ا9(�.� أ"%�ل�	��B و

���� و ��3ارا#	� 6H.  

�I(  .K �م ز


 � �/�ح   @�.�ة أ���ر

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

��.�� ا( ��ر ا���3دات 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اعتمدت بعد العرض على جملس 
  

  

  م
١  

٢   ?@��

"�!  ا��3رة  ٣

٤  

٥  

٦  

٧  

٨   ?@��&�

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  

١٤  

١٥  
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���� ���	
 �ا�
     

���   ا���

�� وا������ �� ا����وي وإ��اء ا��أي�� ا���� ا'&�اف $�# ا��"�!� وا� ��
ا8&��اك �� ��4ن ا������ ا��� �45ى +2 -1� ا,0
/ة ا��-���� �� ا,+�ر ذات 

 .-�در $�# +���<� 5	=�> ا���ارات ا�;�درة ��� ا����� أو ا���9
 
� $2 ا�< 

ا� ���B4� #�$ �Cت ا��"�!� و��4ن ا������ ا��ا���A وا�@�ر��0 

� ا�����  >� �-B>�ت ذات ا�>!���G!��5 ا� ����Fت ا�
�د�� إ�# �E5!� وD!��5 ا�
�-B>�را��ت ذات ا��ا. 

�، و5/و!� -�در $�# درا�� ا��"�!� ا� ���$� $�# ا�����، وG!��5 ا��دو��$ ���د ا���


>I ا��"�!�� ���>��� ا� � .ا�����  �J� 4 ا,د�� وا,���� ا���
1� ا5@�ذ ا���ار- ��K�=���� G�
! 

 �
�! D��� ��-�در $�# ا'&�اف $�# J 0 و5	G�C و�
��� ��5!<�ت ا�@�+� ا� �

�Cم ا�@�+� ا� ��� وأ!� أC � أو  D!��5 #�ف إ�
-�در $�# ا� ��رآ� �� أ!� 0
�د 5
 .��5!<�ت أ�Aى +�<��� �����N=� ا�<�+�

-�در $�# ا��د $�# ا,���P وا�8�=��رات �Fل أ��Fم �Cم ا�@�+� ا� ��� ا���ري 
�� �� ا,+�ر ا� �;�� �����N=� ا�<�+�� .ا�8���رات ا���

2!�AQا 
�;�2 �0R ا����E ا� @+ �
� S��! �� .آ��� ا���4ن ا�

 وا��1�Eا�<�+��2  ����دة-�در $�# F"�ر �0��ت +�4�V ا��Uد!R و +���<T ا�8��$�ءات 
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���ر ا����دات Aا'دار!+<�!�� ا� ����
 

���ر +�!� Aن  ةإدار+<�!�� ا�P��ا���ا���

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

 ا�<�1رات
�� وا������ �� ا����وي وإ��اء ا��أي�� ا����ا'&�اف $�# ا��"�!� وا� ��

ا8&��اك �� ��4ن ا������ ا��� �45ى +2 -1� ا,0
/ة ا��-���� �� ا,+�ر ذات 
������� �-B>�ا. 

-�در $�# +���<� 5	=�> ا���ارات ا�;�درة ��� ا����� أو ا���9
 T!��رة���ار ا���ا5@�ذ ا #�$ 

$2 ا�< � �Bز+T��T! ا� <��+�ت 
ا� ���B4� #�$ �Cت ا��"�!� و��4ن ا������ ا��ا���A وا�@�ر��0 $�# 

�
� .وX �ن ��!
� ا�����  >� �-B>�ت ذات ا�>!���G!��5 ا� ����Fت ا�
�د�� إ�# �E5!� وD!��5 ا�

ا��را��ت ذات ا�<B-� إ�0اء+BA 2ل 
-�در $�# درا�� ا��"�!� ا� ���$� $�# ا�����، وG!��5 ا��دو


>I ا��"�!�� ���>��� ا� �ا�����  �J� 4 ا,د�� وا,���� ا���
1� ا5@�ذ ا���ار- ��K�=���� G�
!

T!�- Iاآ�<� J� �! 
T�B+م ز���! 

 �
�! D��� ��-�در $�# ا'&�اف $�# J 0 و5	G�C و�
��� ��5!<�ت ا�@�+� ا� �
 �
 .$	� ا����0ا���0ع إ��

T5و ���ارا T�=	� �Z! 
�Cم ا�@�+� ا� ��� وأ!� أC � أو  D!��5 #�ف إ�
-�در $�# ا� ��رآ� �� أ!� 0
�د 5

��5!<�ت أ�Aى +�<��� �����N=� ا�<�+�
-�در $�# ا��د $�# ا,���P وا�8�=��رات �Fل أ��Fم �Cم ا�@�+� ا� ��� ا���ري 

 G!��5=<�ل و �<�+�ا�ا �=�N���� ��;��� �� ا,+�ر ا� �ا�8���رات ا���
 [0�ا�AQ!2 أ$ �ل5	G�C و5	���  ��

2 �0R ا����E ا� @�;� -�در $�# ا� ��رآ� ��+ �
� S��! ��آ��� ا���4ن ا�
-�در $�# F"�ر �0��ت +�4�V ا��Uد!R و +���<T ا�8��$�ءات 

����� ا� ����2 ��

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

���ر ا����دات Aا ��!�>+

���ر +�!� Aا ��!�>+

اعتمدت بعد العرض على جملس 

 م
١  [0��� وا������ �� ا����وي وإ��اء ا��أي ���� ا����ا'&�اف $�# ا��"�!� وا� ��
٢  [0�ا8&��اك �� ��4ن ا������ ا��� �45ى +2 -1� ا,0
/ة ا��-���� �� ا,+�ر ذات  ��

-�در $�# +���<� 5	=�> ا���ارات ا�;�درة ��� ا����� أو ا���9 ٣
٤ 
٥ 
٦  T!��رة���ا  #�$

٧   [0�� ا�����  �� >� �-B>�ت ذات ا�>!���G!��5 ا� ����Fت ا�
�د�� إ�# �E5!� وD!��5 ا�

-�در $�# درا�� ا��"�!� ا� ���$� $�# ا�����، وG!��5 ا��دو ٨

>I ا��"�!�� ���>��� ا� �ا�����  �J� 4 ا,د�� وا,���� ا���

٩ 
١٠ 
١١ 
١٢  �
�! D��� ��-�در $�# ا'&�اف $�# J 0 و5	G�C و�
��� ��5!<�ت ا�@�+� ا� �

١٣ 
�Cم ا�@�+� ا� ��� وأ!� أC � أو  ١٤ D!��5 #�ف إ�
-�در $�# ا� ��رآ� �� أ!� 0
�د 5

-�در $�# ا��د $�# ا,���P وا�8�=��رات �Fل أ��Fم �Cم ا�@�+� ا� ��� ا���ري  ١٥
 G!��5=<�ل و �ا

١٦ 
-�در $�# ا� ��رآ� �� ١٧
-�در $�# F"�ر �0��ت +�4�V ا��Uد!R و +���<T ا�8��$�ءات  ١٨
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���� ���	
 �ا�
     

��  ا�����ت ا����

ا�"!اح و�	��� ا�	�وات ا������ و���� ���ن ا�����ت ا������ ا��ا���� 

و ا��	( و ا)'�رات وا%$�زات 

 
�0�!ات و�	��� '�� ,"���� �/-�. ا�-!ا,+ ا������ ���*���ت و�ا�

1� '2 ا��
 
 '�� �	�ء '���ت '�,3

 ا�6!25
� ���"*�1�9 �-1 ا��8ذ ا��!ار"
5 

�
���� و,"���� أ'
 .ا=�!اف '�� ا���,��2 ��=دارة و��$�
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���� �ا=دار�5��,5! ا�"��ر ا����دات 
    

ا�����ت ا������ ةإدار,���5! ا�"��ر ,�5! 

  

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

 ا��-�رات
ا�"!اح و�	��� ا�	�وات ا������ و���� ���ن ا�����ت ا������ ا��ا���� 

 .وا��8ر$��
و ا��	( و ا)'�رات وا%$�زات  ا��8ر$����در '�� إ'�اد ,B!وع �/� ا�-���ت 

 .ا��را���
 '�� ا��8ذ ا��!ار ا���رة��35 

'�� ,"���� �/-�. ا�-!ا,+ ا������ ���*���ت و ا���رة
�
� .ا���Bرآ�2 

'2 ا���1 ا��ز,���35 ا�����,�ت 

1���� .5! 25��� ��' DEB5 
'�� �	�ء '���ت '�,3 ا���رة��35 

 )$�FG  .�H	و� �ا�6!25 أ'��ل�	��

� ���"*�1�9 �-1 ا��8ذ ا��!ار"
5

35�� J!اآK� D"�"5 
� �/!ح "
 $��5ة أ��ر,

3L�,م ز!"N5 
 � .�5	3H* و ��!ارا�3

G �
���� و,"���� أ'
ا=�!اف '�� ا���,��2 ��=دارة و��$�

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

 
 

,���5! ا�"��ر ا����دات 

,���5! ا�"��ر ,�5! 
  

  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

 م
١  )$�FGا�"!اح و�	��� ا�	�وات ا������ و���� ���ن ا�����ت ا������ ا��ا����  

��در '�� إ'�اد ,B!وع �/� ا�-���ت  ٢

٣ 
ا���رة��35  ٤

٥ 
٦ 
٧ 
٨ 
٩ 

١٠ 
١١ 
١٢ 
١٣ 
١٤  )$�FG
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���� ���	
 �ا�
  ا�����ا�����ت 

� �	����ت ا����� وو��ات ا������ ا������� و��� �#	"�! � �رآ� ا����� 

 أ$-�ءا����� ��  أ�'ةو() ا��'ا�& ا���%� ���$�! ا�����ت ��� 
  .ه��1 ا���ر23 وا�
��1 ا����و�0 وا������� وا�/�ب

  .و() 6/7 و�'ا�& ا�����ت ا����� �������
  

  $� ا���8
وو()  وا?<	��� ا��=���ا��'#���ت ا�����>� ����>��ل ا�:�:د 

  .#	��@ه�
A��$ ء $���ت�	� B�$  

  اC$����ا������� و#	"�! ا��>�ءات 
3
�! ������%�8 ��8 ا#��ذ ا�>'ار  

  
� إ$�اد د��8 ������ 3 �8 آ��� ا?��Gم ا������ واCدارات و��ى #/:ر �

�'I3 ا���G� 8�� 8! أو إدارة.  

J0'�0Cا ���K B�$ �����ا (�:� L3�=�� ز����ت ا��:������ ��Nا O��=�ا Pو�3 �'آP#.  
 �� �
0
� ا�����' $� دور ا����� ور����

�3'7Nا  

 ا����� ا��ا���7، وا��:ا�>� $�B 0 'ه� و#:ز�3
� دا��7ً�

0� وا���'��3ت وا����زي وا� �' ���
�ت وا� ���Sت ا���ر<�� �
  .#:<�A ا��
������� �SS���ا?��آ� ا ��  .$�B و() اC$��0ت 
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���� �اCدار�3���3' ا���7ر ا�>��دات 

ا�����ت  ةإدار����3' ا���7ر ��3' 

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

  ا����رات
� �	����ت ا����� وو��ات ا������ ا������� و��� �#	"�! � �رآ� ا����� 

  .ا����� وا��
�ت ا���ر<��
و() ا��'ا�& ا���%� ���$�! ا�����ت ���  B$� اKC'اف

ه��1 ا���ر23 وا�
��1 ا����و�0 وا������� وا�/�ب
 B�$ اف��در'KCا �$B ������� �����ت ا�����و() 6/7 و�'ا�& ا

 A3��>�رة�>'ار ا�ا#��ذ ا B�$  
$� ا���8 ا��ز����A3 ا����:��ت 

ا��'#���ت ا�����>� ����>��ل ا�:�:د  B$� اKC'اف
،�
#	��@ه� B$� واKC'افا��'ا�& ا��	���� �

 A3��>�رة�ا A��$ ء $���ت�	� B�$
��  8V��:� �����مر�6 ا�$C>�ءات  ا��"�! ا	و# �������ا

3
�! ������%�8 ��8 ا#��ذ ا�>'ار
A3:� W'���3) �@اآ  

8���� I3'� �3:�# B�$ (� 3  
� إ$�اد د��8 ������ 3 �8 آ��� ا?��Gم ا������ واCدارات و��ى #/:ر  ا�KY'اك�

 �ً	�-�� �
�'I3 ا���G� 8�� 8! أو إدارةا���8 �
A#و �>'ارا AG�	� IZ3  

J0'�0Cا ���K B�$ �����ا (�:� L3�=�� ز����ت ا��:������ ��Nا O��=�ا Pو�3 �'آP#
� ]ا��� �� K اC<'اءاتا#��ذ  B$� اKC'اف� �
0
� ا�����' $� دور ا����� ور����

�
  .ا�����) ا��=�6 �
 \>�0��  I�G	#"�! و	7'�3 أ$��ل#Nا

  <��3ة أ���ر�
�! �/'ح 
ا����� ا��ا���7، وا��:ا�>� $�B 0 'ه� و#:ز�3
� دا��7ً�و�/�:$�ت �'ا<�� 0 'ات 

  .و�7ر<�ً�
0� وا���'��3ت وا����زي وا� �' ���
�ت وا� ���Sت ا���ر<�� �
#:<�A ا��

� ا?��آ� ا����� �SS����� �KC'اف3>:م ��$�B و() اC$��0ت 

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

����3' ا���7ر ا�>��دات 
  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

  م
١   A3��>�رة�ا  B�$

٢   B�$ اف��در'KCا

٣   B�$ در��
٤  
٥  
٦   A3��>�رة�ا  B�$اف'KCا

٧  
٨   \>�0��
٩  

١٠  
١١  
١٢   \>�0��ا�KY'اك 

١٣  
� ������:��ت ا��ز�� ��=�L3 �:�) ا����� $����K B ا3J0'�0C>:م   ١٤�Nا O��=�ا Pو�3 �'آP#
١٥   \>�0��اKC'اف 

١٦  
١٧  
�'ا<�� 0 'ات 3>:م �  ١٨

١٩   \>�0��0� وا���'��3ت وا����زي وا� �' ���
�ت وا� ���Sت ا���ر<��  �
#:<�A ا��
3>:م �  ٢٠



  

الدور األول العلوي

qaap_zag_eng@yahoo.com

���� ���	
 �ا�

  ا����زن

� أ���ل ا���د �ر��ة ا����زن ��� ���� ��  .م �ار ا�

  ا�)	�� ا��'�ر&% $#

)  �
��� �*��  .ا��0آ�ت ا��-ردة  ����� ورود ا��	�ف ا���

  ��� ا��3ذ ا��1ار

4��  �5 ا�

 �ا8��  و  �ا8�� ا��$��3 وا�6�7ت
  إ�8اءات >�ق ا���:&5 ا��	���9

          ا�0
�يا���د  و ��ف ا��	�ف
  ا�7	-&�

� ا���4 ��� �3-&4 ا����زن ����	�ف ا�6ز �����  ���.  

ا��-8-دات  �وB�73 ا��	�ف ������� و3	B�' ا����زن واA@�اف ��

�  ��� �	�ء �6*�ت �� 

4���� C&�$ 5&-�3 ��� )�0&  

  إ��اد آ�$� ا���1ر&� ا��ور&� ��0E 5ط ا����زن

��3ذ ا�8Aاءات او وا��اآ�ة وا���دة

�&-F���  


�B ����)���4 *49 ا��3ذ ا��1ار&  
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���� �اAدار& ��&�� اG���ر ا���1دات 

ا����زن ةإدار ��&�� اG���ر  �&� 

  ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

  ا���9رات
� أ���ل ا���د �ر��ة ا����زن ��� *�در ��� ���� 

� *�در ��� �$#وا�( K9�J ا� �HI  أ���ل ���


�  (*�در ��� ��� �*���� ورود ا��	�ف ا������ 

 ���� ا��3ذ ا��1ار ا��1رة��&

�5 ا���4 ا�6ز ���&� ا����- �ت 

� �����ت � �ا8�� ا��$��3 وا�6�7ت و 3	B�' ��ف ا��	�ف���  ���
إ�8اءات >�ق ا���:&5 ا��	���9 وا��3ذ'�B ا����زن B��73 ا��	�ف ا�-اردة و3	

 �����  ��� ������$�LAا MF0�ف و ��$��3 ا�	ف ا����
ا�7	-&� ا���1&�7و  ا�7	-ي و

� ا���4 ��� �3-&4 ا����زن ����	�ف ا�6ز � ا��1رة����  ���

 B��73 ��وB�73 ا��	�ف ������� و3	B�' ا����زن واA@�اف �� ���
��E:���ا.  

 ���� �	�ء �6*�ت �� � ا��1رة��&

4���� C&�$ 5&-�3 ��� )�0&

إ��اد آ�$� ا���1ر&� ا��ور&� ��0E 5ط ا����زن �اA@�اف ��

 )  4 ��وا��اآ�ة وا���دة ا��
	�و  ا��	�ف ا����3����� ا��
�
  ا����� �

�7� و ��1ارا3(	� CN&  

���F-&� �8&�ة أ$��ر 
��F� Bح 

�P6 م ز��I&  

�&-* Qاآ�R� )���&  


�B ����)���4 *49 ا��3ذ ا��1ار&

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

��&�� اG���ر ا���1دات  
  

  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

  م
*�در ���   ١

*�در ���   ٢

*�در ���   ٣

٤  

٥  

� �����ت  ا��1رة  ٦����  ���
B��73 ا��	�ف ا�-اردة و3	

٧   ��  ا��1رة��&����  ���

٨   �ا��1رة��&

�� B��73 ���  ا��1رة  ٩��� 

١٠  

١١  

اA@�اف ��  ١٢

١٣   ���� ا���� 4  (  ا��1رة��&

١٤  

١٥  

١٦  

١٧  

١٨  
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���� ���	
 �ا�

  ا�������ت

 


� ا����� �� ا���ق ����� ��� ا�����ا��

  .وا��	� ��ت ت

  .'� &�ق ا����% ا$�#

ا-��5اك )� إ'�اد ���وع ا���از/� �� ا�	.� ا-�	,# وا����� و��ا�+� �	��* آ�)� 

  '� ا�+�6

  ا$داء

8
  .و����
8 و����+� أ'���

  '�# �	�ء '; �ت '��:

  

  

  ��>��+��ا�������ت  

��?�6  ,6 ا���ذ ا�.�ار��8 ���
�  
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���� �اAدار��+���� ا@���ر ا�.��دات 

ا�������ت ةإدار�+���� ا@���ر ���� 

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

  ا�+,�رات

� ا����� �� ا���ق  ف���)�� ا$?	�����+� ا��Aاءات ����� ��� ا�����ا��

�  وا�+���� ا����

ت����Dا��ا���ذ ا��Aاءات ا���?� ا'�#  ا�.�رة

'� &�ق ا����% ا$�#  ا$?	�ف ا����ل '�# '�وض أ�+�ر'�# 

ا-��5اك )� إ'�اد ���وع ا���از/� �� ا�	.� ا-�	,# وا����� و��ا�+� �	��* آ�)� 
  .إ��اءات ا��+� � وا���اء

'� ا�+�6 ا�;ز���ت ���: ا��+���

:G;م ز�����  

��: و �.�ارا�:	� IJ�  

 Dط�����,L/-�� �'���وا �ا$داء )

و����
8 و����+� أ'���
A�� 8دارة'�# ا�+�����  ا�5Aاف'�#  ا�.�رة

'�# �	�ء '; �ت '��: ا�.�رة���: 

6�+�� I��( ����� #�' M<��  

  '�# ا���ذ ا�.�ار ا�.�رة���: 

 #�' 6?�N رات�
���ر�,�ت @�?� ��	��� ��O�� 

��?�6  ,6 ا���ذ ا�.�ار��8 ���
�

:��  Pاآ�*� M����  

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

�+���� ا@���ر ا�.��دات 
  

  

اعتمدت بعد العرض على جملس 
  

  

  م
����+� ا��Aاءات '�#  ا�.�رة  ١

ا�.�رة  ٢

'�#  ا�.�رة  ٣

ا-��5اك )� إ'�اد ���وع ا���از/� �� ا�	.� ا-�	,# وا����� و��ا�+� �	��* آ�)�   ٤

٥  

٦  

٧  

٨  

ا�.�رة���:   ٩

١٠  

١١  

١٢  

١٣   #�' 6?�N

١٤  

١٥  
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���� ���	
 �ا�
�  ا����

ا����� �� ا���� وا���ا�� وا��ور��ت و������ 

�ً�	� �
���  �� ا����� و��ا!��� "�  .ا+*��اك �" و)� '&% ا���$ ا��ا#��� 

�  .ا�����2 وا��3ا12 ا������0 وا��-/�.ت ا�-���� ������

ا���8:�ت �� ا�����ت وا����ه� وا�84ث ا��	��6ة ����4 

� ا������� ا�-	��8و ������  
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���� �ا>دار������� ا#���ر ا����دات 

ا����� ةإدار������ ا#���ر ���� 

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

  ا���رات
"�  ا�<
���ا�����ت وا����8 � و  

ا����� �� ا���� وا���ا�� وا��ور��ت و������  ا�����Aت /���  @:� ا>*�اف
.  

�ً�	� �
���  �� ا����� و��ا!��� "�ا+*��اك �" و)� '&% ا���$ ا��ا#��� 

  :�@ ا �Cذ ا���ار 

  :� ا���$ ا�.ز��

  .وا��Cر�����ا!�  	&�% ا+:�رات ا��ا#��� 

 E��: ء :.!�ت�	� @�:  

�G�*Hا �ا�����2 وا��3ا12 ا������0 وا��-/�.ت ا�-���� ������

$ ا �Cذ ا���ار! $�I�>���� %�
�  

E�8! Jاآ�L� �����  

 $���� M��� ��8�  @�: �/3�  

ا���8:�ت �� ا�����ت وا����ه� وا�84ث ا��	��6ة ����4  �دل  إ��اءات

 E ارا��  �� MO	E-> و �

 $�C�و ا�:�-�   

 M�-	 &�% و	أ:��ل  ���#Qا  

  ����ة أ���ر

و  ا��ور�� و ا����ر�� ا>�RAءاتا���'�ت و  إ:�اد

  اH#�ى�3/� :�@ ا <�!�ت ا����ون و ا��	-�M �� ا�/
�ت 

 Jر�! E��� ��   ا>*�افو  ا���ا!� �8ا

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

������ ا#���ر ا����دات 
  

  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

  م
�"  �ر��Eدورات   ١

ا>*�اف:�@  ا���رة  ٢
.*�ا2
� إ��اءات

٣  �ً�	� �
���  �� ا����� و��ا!��� "�ا+*��اك �" و)� '&% ا���$ ا��ا#��� 

٤   E���رة��:�@ ا �Cذ ا���ار  ا�

ا�.ز�����E ا������8ت   ٥

��ا!�  	&�% ا+:�رات ا��ا#���   ٦

٧   E���رة��:�@ �	�ء :.!�ت :��E  ا�

ا�G�*H ا���Cام 	&�%   ٨

$ ا �Cذ ا���ار  ٩! $�I�>���� %�
�

١٠  E�8! Jاآ�L� �����

١١   $���� M��� ��8�  @�: �/3�

إ��اءاتا����م �� �Cذ   ١٢
  .و:�����

١٣   E ارا���� MO	E-> و �

١٤   E2.��4م ز��  

و ا��C$  اH#��ء���3`   ١٥

١٦   1��'"�  M�-	 و %�&	 

أ���ر�
�% ���ح   ١٧

إ:�اد:�@  ا���رة  ١٨

�3/� :�@ ا <�!�ت ا����ون و ا��	-�M �� ا�/
�ت   ١٩

٢٠   Jر�! E��� �� �8ا
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���� ���	
 �ا�

���  ا���

  ا���ف وا���رات

ت�و���	�ات و����ت و�� �����           
ت ��ا#" ا�!	  ا���آ�ي����  

  

  )�' ا�&ذ ا�$�ار

  )+ ا�*�(

,�ء ).-ت )	� '�(  

  ا��01+

3�2( -!( ا�&ذ ا�$�ار��� 4�
�  

)�*�� 5��# +���� '�( 678�  
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��� ا��0ر ا�$�دات *����� �ا:دار�

 ������� ا��0ر *�ا������ ا����ة

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

  ا�*!رات
�*,  ا�$�رة��وا���رات��ا>*� ا����!ت  )�' 

�*,  ا:=�اف)�' �� '�( ��و���	�ات و����ت و��د#
ت ��ا#" ا�!	  ا���آ�يو ����


�4 �?�ح �  >���ة أ#�ر

)�' ا�&ذ ا�$�ار ا�$�رة���, 

ت �)+ ا�*�( ا�.ز�����, ا��*��

  �5B �	�3, و �$�ارا�,

�, ا�$�رة���, ء ).-ت )	� '�(

 C<DE#  5��	4 و��F	ل�ا��01+ أ)�

3�2( -!( ا�&ذ ا�$�ار��� 4�
�

,��- Hاآ�I� 6����  

)�*�� 5��# +���� '�( 678�

,J.�  ����م ز

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

��� ا��0ر ا�$�دات *�
  

  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

 

  م
١  

)�'  ا�$�رة  ٢

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠  

١١  

١٢  
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���� ���	
 �ا�

�  �ا����

� و�� ا������ ا����� ������ت ا�
	����  ���رش ������� �ا%$�#اك �� ا�!� ���� 
  

  .وا�����ت ا�*ز�� ���)'�&

��,�
  .ا��)'�& وا�!.�-��ت ا%���ا,�� وا�	

  

  /� ا��!&

  /�3 �	�ء /*�1ت /��0


� 46.� ����45 ا��!&��� ا���9ن ا��� -��7 ��%$�#اك �  .ا%$�#اك 


�< ����=�>�& 41& ا;��ذ ا�.#ار-  

  

�
� ��  ./�3 �#ا�� ;����7 ا��)'�& و�#ا�41 ا�����ت ا�!	?#

  .;	=�A أوا�# ا��)'�&

�-#BCا  
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���� �ا�دار-���-�# ا���Bر ا�.��دات 

ا����� ا��رش ةإدار���-�# ا���Bر ��-# 

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

  ا���4رات
� و�� ا������ ا����� ������ت ا�
	����  ���رش ������� �ا%$�#اك �� ا�!� ���� 

  .�)#وع ��Gا���
�وا/�!�د 


Gة/�3 ;9
�G ورش ا�����  ا�$#افJ�� &�'(��� *ز���ت ا�����وا

ا��)'�& وا�!.�-��ت ا%���ا,�� وا�	
�,�� أوا�#/�3 ا�.��م ��/�!�د 

  /�3 ا;��ذ ا�.#ار ا�.�رة��-0 

/� ا��!& ا�*ز����-0 ا�!�����ت 

�-�ة أ���ر�
�< �5#ح   

/�3 �	�ء /*�1ت /��0 ا�.�رة��-0 


� 46.� ����45 ا��!&��� ا���9ن ا��� -��7 ��%$�#اك �ا%$�#اك 


�< ����=�>�& 41& ا;��ذ ا�.#ار-

0-�1 M#اآA� ��!�-  

&!��� O-#� �-��; 3�/ �9(-  


� ا�$#اف� ��/�3 �#ا�� ;����7 ا��)'�& و�#ا�41 ا�����ت ا�!	?#

  -OP �	=�0 و �.#ارا;0

  -�Q#م ز�*,0

�  إ��اء�;	=�A أوا�# ا��)'�& إ������ا�#أي 

 S����  O��	;و >�T	;أ/!�ل �-#BCا

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

  

���-�# ا���Bر ا�.��دات 
  

���-�# ا���Bر ��-# 

  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

  

  م
� و�� ا������ ا����� ������ت ا�
	����  ���رش �������   ١�ا%$�#اك �� ا�!� ���� 

ا�$#اف�����0   ٢

/�3 ا�.��م ��/�!�د  ا�.�رة  ٣

٤  

٥  

٦  

٧  


� 46.� ����45 ا��!&  ٨��� ا���9ن ا��� -��7 ��%$�#اك �ا%$�#اك 

٩  

١٠  

١١  

ا�$#اف  ١٢

١٣  

١٤  

١٥  

١٦  
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���� ���	
 �ا�

��   ا�����

�� و�� ا������ ا����� ������ت ا�
	���� وا������� ���رش  ������ا"!� اك �� ا�

  .وا�����ت ا�'ز�� ���%$�#

#
� ,(+� �*(��� ا����  .ا"!� اك �� ا���0ن ا��� .��- ��"!� اك 

�
� �� 1	  .  5�6 � ا��4 ��3��- ا��%$�# و� ا2(� ا�����ت ا�
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���� �ا9دار.���.�  ا���8ر ا�+��دات 

ا������� ا��رش ةإدار���.�  ا���8ر ��.  
  

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

  ا��(�رات
�� و�� ا������ ا����� ������ت ا�
	���� وا������� ���رش  ������ا"!� اك �� ا�

�
  .������� وا�6�د �% وع ��=ا>��

وا�����ت ا�'ز�� ���%$�# ��@4
=ة5�6 03
�= ورش ا�����  ا9! اف

  .ا���م 3 5�6	B*8 C�D ا���ر.A ا���� ا9! اف

  5�6 ا��3ذ ا�+ ار 

6� ا��# ا�'ز����.G ا������ت   

  .3	C�D أوا�  ا��%$�# إ���>��

 G��6 ء 6'�2ت�	5�6 �  

#
� ,(+� �*(��� ا����ا"!� اك �� ا���0ن ا��� .��- ��"!� اك 


��� K���J�D# 2(# ا��3ذ ا�+ ار.  

G.�2 L اآC� ���.  

 #��� N. � �.��3 5�6 �0%.  

�
� �� 1	5�6 � ا��4 ��3��- ا��%$�# و� ا2(� ا�����ت ا�

 G3و �+ ارا G�D	� NO.  

  

 N��	3و K�P	3ل�� أ6. 8Rا  

  �4.�ة أ���ر

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

  

���.�  ا���8ر ا�+��دات 
  

���.�  ا���8ر ��.  

  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

  

  م
�� و�� ا������ ا����� ������ت ا�
	���� وا������� ���رش   ١ ������ا"!� اك �� ا�

�
������� وا�6�د �% وع ��=ا>��

٢   Gا9! اف�����

٣   Gا9! اف�����

٤   G.��+�رة�+ ار  ا�5�6 ا��3ذ ا

��.G ا������ت   ٥

إ���>��ا� أي ��  إ��اء  ٦

٧   G.��+�رة�ا  G��6 ء 6'�2ت�	5�6 �

٨  #
� ,(+� �*(��� ا����ا"!� اك �� ا���0ن ا��� .��- ��"!� اك 


��� K���J�D# 2(# ا��3ذ ا�+ ار  ٩.

١٠  G.�2 L اآC� ���.

١١   #��� N. � �.��3 5�6 �0%.


� ا9! اف  ١٢� �� 1	5�6 � ا��4 ��3��- ا��%$�# و� ا2(� ا�����ت ا�

١٣   G3و �+ ارا G�D	� NO.

١٤   G^'م ز� �_.  

١٥   `4�<��  N��	3و K�P	3

أ���ر�
�K �* ح   ١٦
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���� ���	
 �ا�

  ر���� ا����ب

�� ا������� �� ��ود ��ا()'اف ��% و$# ا���" ا��	��!�� �	 ا�� ا�

�4در ��% .'ا��4 0	��! ا�� ,�
�ت وا�� ��3ت وا�2'ارات ا��� 0/�ر .- ا�,
+ة 
5��ت ا��و���	�  .ا����/� �� .6�7ت ر���� ا����ب ����و�� وا�


� :9ب ا������  . ا()'اف ��% إ,'اءات إ�4.� ا��>�رض ا������� ا��� �	5


A وإ��اد @�� .�'وع Bا'� C4��9 �� و���% 0	A�5 ا(��دة ���	��ط ا�

  .�4در ��% ا()'اف ��% 0	��! 4'ارات ا���7�G وا���7ن �� .�7ل ر���� ا����ب

����ا�����I ا6,�����  �4در ��% 0	A�5  ا������ت ا�H0د ا��9ب و 0	A�5  و 0 ��' �
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���� �ا(دار�.>���' ا@���ر ا���2دات 

ر���� ا����ب ةإدار.>���' ا@���ر .��' 

  ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

  ا�>��رات
�� ا������� �� ��ود ��ا()'اف ��% و$# ا���" ا��	��!�� �	 ا�� ا�

-��  .ا�� اJK وا�2 ا

�4در ��% .'ا��4 0	��! ا�� ,�
�ت وا�� ��3ت وا�2'ارات ا��� 0/�ر .- ا�,
+ة 
5��ت ا��و���	�ا����/� �� .6�7ت ر���� ا����ب ����و�� وا�


� :9ب ا������ا()'اف ��% إ,'اءات إ�4.� ا��>�رض ا������� ا��� �	5

  ��% ا��0ذ ا�2'ار 

  �- ا�>�I ا�9ز.�


A وإ��اد @�� .�'وع Bا'� C4��9 �� و���% 0	A�5 ا(��دة ���	��ط ا�
  .ا�	��ط وا�'�9ت

 N.�� ء ��49ت�	� %��  

�4در ��% ا()'اف ��% 0	��! 4'ارات ا���7�G وا���7ن �� .�7ل ر���� ا����ب

  I�4 ا��0ذ ا�2'ار

N� 4 O'اآ!� #����  

 I�<�� Q�'� -� �0 %�� #7��  

�����4در ��% 0	A�5  ا������ت ا�H0د ا��9ب و 0	A�5  و 0 ��' �
�9ب و و70
�+ ا��'ق ا�'��$�� ��������  

 N0و �2'ارا NS�	� QT�  

  ,���ة أ���ر

 Q�S	0و A�5	0ل��  اV@'�- أ�

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

.>���' ا@���ر ا���2دات 
  

  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

  م
١   J,���� ا������� �� ��ود  ����ا()'اف ��% و$# ا���" ا��	��!�� �	 ا�� ا�

-��ا�� اJK وا�2 ا

�4در ��% .'ا��4 0	��! ا�� ,�
�ت وا�� ��3ت وا�2'ارات ا��� 0/�ر .- ا�,
+ة   ٢
5��ت ا��و���	�ا����/� �� .6�7ت ر���� ا����ب ����و�� وا�

٣   J,��
� :9ب ا����� ���ا()'اف ��% إ,'اءات إ�4.� ا��>�رض ا������� ا��� �	5

٤   N����2رة�2'ار  ا�ا��0ذ ا %��

٥   N��� ت�. �<�ا�9ز.�ا�

٦   N����2رة�وع  ا'�. ��
A وإ��اد @Bا'� C4��9 �� و���% 0	A�5 ا(��دة ���	��ط ا�
ا�	��ط وا�'�9ت

٧   N����2رة�ا  N.�� ء ��49ت�	� %��

�4در ��% ا()'اف ��% 0	��! 4'ارات ا���7�G وا���7ن �� .�7ل ر���� ا����ب  ٨

٩   I�3������ A�
I�4 ا��0ذ ا�2'ار�

١٠  N� 4 O'اآ!� #����

١١   I�<�� Q�'� -� �0 %�� #7��

١٢  �����4در ��% 0	A�5  ا������ت ا�H0د ا��9ب و 0	A�5  و 0 ��' �
�9ب و و70
�+ ا��'ق ا�'��$�� ��������

١٣   N0و �2'ارا NS�	� QT�

١٤   NK9.م ز'�H�  

�'ح   ١٥� A�
أ���ر.

١٦   J,����  Q�S	0و A�5	0
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���� ���	
 �ا�

  ���ن ا������ وا���ب

������   �������ن ا���ب ��
�� وا��ا������  وا��� �� وا�

  

0�1 و/. ا�-�, وا�+�ا�* ا��	��()� �'��ن ا���&�% وا��را�� وا#��"� �ت 
  

0�1 ا>-�ذ إ2�اءات ا5�1�د ا�7�ارات ا�-��6 �5	4 ا�-�)&�3 ا��ر2�ت 

  31 ا��%5

���6% �+% ا>-�ذ ا�7�ار���� ��
(  

  0�1 �	�ء ��1�ت 1��=

ا����� أو )�7م ��#���اك �A و/. <�� ا���ر)@ ا�?��� ����ب ��اء دا<% 

3(�>Eا  

 �
Fب وإ�������6 ��-�ا ��G�?HIت ا� �+��ت وا�����5�ا �A�در 0�1 إ�1اد آ��

  

���6% �+% ا>-�ذ ا�7�ار���� ��
(  

  #��"� �ت ا�����
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���� �اIدار)���)�� ا<���ر ا��7�دات 

 ����ن ا������ وا���ب ةإدار���)�� ا<���ر ��)

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

  ا��+�رات
�اف وا�5�ا��2 وا��5���� 0�1 �I0�1  ا������

�� وا��ا��� واMو�0 ا�1Iاد)����وا��� �� وا�

  0�1 ا>-�ذ ا�7�ار ا��7رة��)= 

0�1 و/. ا�-�, وا�+�ا�* ا��	��()� �'��ن ا���&�% وا��را�� وا#��"� �ت 
  .وا�-�)&�3 و������ >	��(ه�

0�1 ا>-�ذ إ2�اءات ا5�1�د ا�7�ارات ا�-��6 �5	4 ا�-�)&�3 ا��ر2�ت 
  .ا�����5

31 ا��5% ا��ز����)= ا�����5�ت 

���6% �+% ا>-�ذ ا�7�ار���� ��
(

0�1 �	�ء ��1�ت 1��= ا��7رة��)= 

)�7م ��#���اك �A و/. <�� ا���ر)@ ا�?��� ����ب ��اء دا<% 
�
  .<�ر2

 42� �A  Q��	<و ��R	<ل�3 أ51(�>Eا

 �
Fب وإ�������6 ��-�ا ��G�?HIت ا� �+��ت وا�����5�ا �A�در 0�1 إ�1اد آ��
  .�'��ن ا������ ���&����

%5��� Q(�A 3(��< 0�1 .&'(  

���6% �+% ا>-�ذ ا�7�ار���� ��
(

 �#��"� �ت ا�����) ��3�RH و��ا�+�3(ا�+'�)�  ا��I� �ت>���

=Gم ز����"(  

��= و �7�ارا>=	� Q�(  

=(�� V�  )��5. �(اآ

�ح �� ��
  �2)�ة أ�A�ر�

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

� ا<���ر ا��7�دات �(���
  

 �� ا<���ر ��)�(���
  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

  م
�اف وا�5�ا��2 وا��5���� 0�1  ا��7رة  ١�I0�1  ا

٢  

0�1 و/. ا�-�, وا�+�ا�* ا��	��()� �'��ن ا���&�% وا��را�� وا#��"� �ت  ا��7رة  ٣

0�1 ا>-�ذ إ2�اءات ا5�1�د ا�7�ارات ا�-��6 �5	4 ا�-�)&�3 ا��ر2�ت  ا��7رة��)=   ٤

٥  

٦  

٧  

)�7م ��#���اك �A و/. <�� ا���ر)@ ا�?��� ����ب ��اء دا<%   ٨

٩  

١٠   �
Fب وإ�������6 ��-�ا ��G�?HIت ا� �+��ت وا�����5�ا �A�در 0�1 إ�1اد آ��

١١  

١٢  

١٣   ����<

١٤  

١٥  

١٦  

١٧  
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���� ���	
 �ا�

  ���ن ا������

������� � ا���ا�� وا���ا�� ا����� ����ن ا��������	� ���� �  

 !"��0 +ا/�ت ا"-�ى ا�+أي )' ا�$&��% ا�$ #�� ����ن ا������ و�

� ا���ا�� وا��+ارات وا���ا�� وا� ���$�ت ا�$ #�� ��� ��� وا�	�ب ��	� 3�� "
وا8>�رة وا�	�% وا� +��0 وا��:وات وا�+وا�9 أ�78)�� وا�56اءات وا� &�"�ت 


� و�	� ا?<�زات وا� 6	����
  و7! ��ة ا����� وإ�

  

 ا��$%<  

  ا�F +اك )' إ>�اد ��+وع ��از�� ا��A��B وا� ��ون �3 ا�6
�ت ا�$� #�

� ���� إ>�اد آ�)� ا� ��ر"+ ا��ور"� وا�&	�"� ا�$ ���� ����ن أ>�Hء ه��� 
  

����% 0-% ا���ذ ا��+ار ��� ! 
"  

K��< ء >:�0ت�	� L�<  

  

"+MNا  
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���� �ا8دار"���"�+ اM ��ر ا����دات 

���ن ا������ ةإدار���"�+ اM ��ر ��"+ 
  

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

 

  ا��-�رات
  L�<������� � ا���ا�� وا���ا�� ا����� ����ن ا��������	� ���� �

"-�ى ا�+أي )' ا�$&��% ا�$ #�� ����ن ا������ و���"!   أن
�
  .و�����ت �O% ���آ�

� ا���ا�� وا��+ارات وا���ا�� وا� ���$�ت ا�$ #�� ��� ��� وا�	�ب ��	� 3�� "
وا8>�رة وا�	�% وا� +��0 وا��:وات وا�+وا�9 أ�78)�� وا�56اءات وا� &�"�ت 


� و�	� ا?<�زات وا� 6	��وا�$����ت ��
و7! ��ة ا����� وإ�

 K"��رة��  >�L ا���ذ ا��+ار ا�

 ا��$% ا�:ز����"K ا�$�����ت <

K"�0 Q+اآ�� 3 $ "  

ا�F +اك )' إ>�اد ��+وع ��از�� ا��A��B وا� ��ون �3 ا�6
�ت ا�$� #�

� ���� إ>�اد آ�)� ا� ��ر"+ ا��ور"� وا�&	�"� ا�$ ���� ����ن أ>�Hء ه��� 
 R"ر� �ا   .�������و ا������

����% 0-% ا���ذ ا��+ار ��� ! 
"

 K"��رة��>�L �	�ء >:�0ت >��K ا�

%$��� S"+( "��� L�< 36�"  

 �>��'(  S�&	�و !�T	�أ>$�ل "+MNا

K�ارا+��&K و �	� SV"  

K�:م ز�+ O"  

  <�"�ة أ)��ر�
 ! �Y+ح 

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

���"�+ اM ��ر ا����دات 
  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

  م
١   K"��رة�� ا�

٢   L�< أن�0در

� ا���ا�� وا��+ارات وا���ا�� وا� ���$�ت ا�$ #�� ��� ��� وا�	�ب   ٣��	� 3�� "
وا8>�رة وا�	�% وا� +��0 وا��:وات وا�+وا�9 أ�78)�� وا�56اءات وا� &�"�ت 

وا�$����ت 

٤  

٥  

٦  

ا�F +اك )' إ>�اد ��+وع ��از�� ا��A��B وا� ��ون �3 ا�6
�ت ا�$� #�  ٧

� ���� إ>�اد آ�)� ا� ��ر"+ ا��ور"� وا�&	�"� ا�$ ���� ����ن أ>�Hء ه���   ٨

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  

١٤  

١٥  
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���� ���	
 �ا�

  ا���آ�و��� و���� ا�	�� و 

��� ا�����و �� ��� و���� ا�	�� �����

��� ا����������� ا�	�� �����

������ة ا����� ا� 	���

&�% ا$��ذ ا���ار

&) ا��'�

ا(���)

*�&�% �	�ء &-,�ت &�

�'��� /��0 (���$ %�& 1�2�
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���� �ا5دار������� ا���4ر ا����دات 

 ����و��� و���� ا�	�� و ������ ا���4ر 

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

 

 ا���6رات
و �� ��� و���� ا�	��  ا����ة&�%  ا�85اف,�در &�% 

 *���4������ ا�	��  ا�;��:� أوا��,�در &�% �

ا� 	��� ا�'�از:�و &'�  ا�'��������4* ا�2<�ن  0>

&�% ا$��ذ ا���ار ا���رة���*   
��ت �&) ا��'� ا�-ز�����* ا�'��  

 @A�:<0  /� 	$و B�C	$) أ&'�ل�ا(��  
&�% �	�ء &-,�ت &��* ا���رة���*   


�F� B4ح ��A��ة أ��0ر  
�'��� /��0 (���$ %�& 1�2� 

*�� �G� 14'4اآ�� ,
 �� /I	H * و ���ارا$*

*�-� ���4م ز

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

 

������ ا���4ر ا����دات 
  

 ���������� ا���4ر 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

 م
 ,�در &�%  ١
٢  *���4� ,�در &�% 
٣  @A�:<0  
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 
٨ 
٩ 

١٠ 
١١ 
١٢ 

  
  



  

الدور األول العلوي

qaap_zag_eng@yahoo.com

���� ���	
 �ا�

  وا������ت

� ا���ا��� وا���ا�� ا��	��� �����ل ا��������� .  

ودرا�� +��* ا(���ل ا������� ا�)�$� وا���� %' د%� # و$#ف 
  .ا���/���ت وإ��اد ا������ت ا��ور-�

  

  ��5 �	�ء ��23ت ��01

0��� �6��7 �
�  .-��ن 1>/#ك  %' �:�-� ا���9ن ا�/'  /��

�-��  .ا�)�$� ����/�=3ت ا�	

  .%' 1>#وع ا���از�� ا��1�6 ���61�9 وآ��� 
� وآA�@ ا�)�� ا?�/<��ر-�

E�6�ا ��  

2�E ا )�ذ ا��#ار E�$�G/��� H/
-  

  

 @	�1#ا+�6 +��* 1=#و%�ت ا���از�� وآ�%� ا?�/����2ت و��Jب ا�
�
�K<� �13ز�/��-�ت ا�ي وإ��اد اM#آ��ا.  

��ت����ت ا�9
�ز ا��#آMي ���.  

�-#NOا  

P:#ا����1 واK/��� ��  .��%� ا�����6ت ا�������� ا��/�6
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���� �اQدار-�61-�# اN/��ر ا����دات 

وا������ت ا���از�� ةإدار�61-�# اN/��ر �1-# 

  

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

  ا�6��رات
� ا���ا��� وا���ا�� ا��	��� �����ل ا������ %'��+� ��� 

 S�% �6��/1 د%� # و$#ف '% ���ودرا�� +��* ا(���ل ا������� ا�)�$� وا�
ا���/���ت وإ��اد ا������ت ا��ور-�

  ��5 ا )�ذ ا��#ار ا���رة��-0 

��5 �	�ء ��23ت ��01 ا���رة��-0 

0��� �6��7 �
�-��ن 1>/#ك  %' �:�-� ا���9ن ا�/'  /��

ا�)�$� ����/�=3ت ا�	��-��2در ��5 اTQ#اف ��5 إ+#اء ا�/��-�ت 

%' 1>#وع ا���از�� ا��1�6 ���61�9 وآ��� 
� وآA�@ ا�)�� ا?�/<��ر-�

�� ا�E�6 ا�3ز�1��-0 ا���1��6ت 

2�E ا )�ذ ا��#ار E�$�G/��� H/
-

0-�2 U#اآA� */�/-  

E�6�� �-#% �-��  5�� *9<-  

1#ا+�6 +��* 1=#و%�ت ا���از�� وآ�%� ا?�/����2ت و��Jب ا��	@ ا�/��د 
�
�K<� �13ز�/��-�ت ا�ي وإ��اد اM#آ��ا

� �	0�G و ��#ارا 0>-  

  -�/#م ز0�31

�ت ا�9
�ز ا��#آMي ��:ا�#د ��' 1	��22در ��5 

 �+��'%  �اNO#-� أ���ل 	��H و 	��

  +�-�ة أ%��ر1
/H ��#ح 

��%� ا�����6ت ا�������� ا��/�6�� ���/��1K وا�:#ا��P درا-�

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

�61-�# اN/��ر ا����دات 
  

�61-�# اN/��ر �1-# 
  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

  

  م
١   �+��

S�% �6��/1 �2در ��5   ٢

٣  

٤  

٥  0��� �6��7 �
�-��ن 1>/#ك  %' �:�-� ا���9ن ا�/'  /��

�2در ��5 اTQ#اف ��5 إ+#اء ا�/��-�ت   ٦

%' 1>#وع ا���از�� ا��1�6 ���61�9 وآ��� 
� وآA�@ ا�)�� ا?�/<��ر-� -��ن 1>/#ك   ٧

٨  

٩  

١٠  

١١  

ا�/��د �2در ��5   ١٢

١٣  

١٤  

�2در ��5   ١٥

١٦  

١٧  

درا-���5   ١٨



  

الدور األول العلوي

qaap_zag_eng@yahoo.com

���� ���	
 �ا�
     

  ا������ و ا�����

  �� آ� �	� �����

 / ���/ ا����ذ و ا������
  �� �
 ا�!���� ا�'��ما���� و"�% $�ز"!

 ��-, ا�+�ص ����ارد"./ ��  

  ا01."�

  

��  �� ا�!

  ��  �	�ء �3'�ت ����


�% ������7�8 '�6 ا$+�ذ ا�5.ار"  

��!�� ".9 �"��$  �� :�;"  
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���� �ا>دار"�!�"�. ا���0ر ا���5دات 

ا������ و ا����� و<�= �!�"�. ا���0ر ��".

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

  ا�!�6رات

�� آ� �	� ����� ا�����<8@  �7ر= �� ?��: ���$�6ت 


� ��  ا ا����� إ�  ا����!���� ا��راد �� B.د.و� /
ا���� و"�% $�ز"!
� ��   �D9% "��� ا��ارد  ا�����

 ��-, ا�+�ص ����ارد �������واEدار"� "./ ��

 F?�GD9  ا01."� أ���ل$	�H% و$	��

  ��  ا$+�ذ ا�5.ار ا��5رة��"� 

�� ا�!�� ا�3ز����"� ا��!����ت 

  ?�"�ة أ��9ر�
�% �M.ح 

��  �	�ء �3'�ت ���� ا��5رة��"� 

��: �Nاآ.= '�"��"  


�% ������7�8 '�6 ا$+�ذ ا�5.ار"

  "�O.م ز���3

��!�� ".9 �"��$  �� :�;"

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

 

�!�"�. ا���0ر ا���5دات 

�!�"�. ا���0ر ��".
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

  

  م

١  

�� ا��راد ��   ٢�
ا�������". ��م 

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠  

١١  


