
 

 يمذيخ

الطب  لكلٌة والتعلم أحد األدوار األساسٌة لجمٌع مؤسسات التعلٌم العلً ومن ثمٌعد التعلٌم 

تحمٌك اهدافها وتأدٌة رسالتها داعما لمسٌرة التطور ٌؤدي الً  جامعة الزلازٌك، مما –البشري 

ؤدى الى التوفٌك بٌن الحاجة الى مٌة التى تحمك الرؤى المستمبلٌة، مما ٌواالرتماء بالعملٌة التعلٌ

عضاء هٌئة التدرٌس أتخصصة وتأصٌل كل ما من شأنه تنمٌة وصمل لدرات مالمعرفة ال

 .والعاملٌن بالجامعة وتوفٌر المزٌد من فرص التعلٌم الكتساب المعرفة الشاملة وتطوٌر االداء

 السماء فً عالٌا تحلك وبهما التعلٌمٌة العملٌة جناحً هما الطالب وتموٌم وٌعتبر التعلم

 لطار تمود التً الماطرة هو الطالب تموٌم أن اعتبار إلً البعض وٌمٌل العالمٌة أفاق إلً وتصل

 ٌموم حٌث ،التعلٌم مع متكاملة منظومة على انها تموٌمالوالبد للنظر الى عملٌة  .التعلٌمٌة العملٌة

 علً المائمٌن إلً الراجعة التغذٌة تمدٌم ثم التعلٌمٌة لألهداف انجازهم محصلة ضوء فً الطالب

 غالبٌة وتنصح هذا التدرٌس، تطوٌر أو إصالح أو بتصحٌح المٌام ٌمكنهم بحٌث التدرٌس

 وحسب التعلٌمٌة وأهدافه الممرر من كربونٌة نسخة االمتحانات تكون بأن التعلٌمٌة المؤسسات

 وتحصٌل أداء لمٌاس  ودورٌة وموضوعٌة منهجٌة عملٌة هو التموٌم فإن التعلٌم جودة تعرٌفات

 الموارد استخدام وكفاءة فاعلٌة لمٌاس وكذا المستهدفة التعلٌمٌة بالمخرجات ممارنة الطالب

 .التعلٌمٌة بالعملٌة الخاصة

الخاصة واعتماد نظام  وفى ضوء عدد من المتغٌرات الدراسٌة مثل التوسع فى البرامج

الساعات المعتمدة فى كثٌر من البرامج وكثرة وتنوع انواع  االسئلة و تعدد لجان المواد ولجان 

الممتحنٌن األمر الذى تطلب اجراء بعض التعدٌالت على بعض لواعد االمتحانات لٌتماشً مع 

ذه االهداف فمد عملنا مستجدات العملٌة التعلٌمٌة لذا وفى اطار العمل بروح الفرٌك لتحمٌك ه

على تمدٌم هذا الدلٌل الذى ٌختص بتحدٌث وتجمٌع المواعد والمرارات والمعاٌٌر المنظمة 

 .لالمتحانات بالكلٌة وٌعد مرجعا شامال الدارة عملٌة التموٌم واالمتحانات والتصحٌح بالكلٌة

المدير )تم اعداد هذا الدليل بواسطة الفريق التنفيذي للوحدة ومراجعتة من قبل 

 التنفيذي للوحدة ومدير وحدة الجودة(
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 وحدة القياس والتقويم

 يمذيخ

ٌعد التعلٌم والتعلم أحد األدوار األساسٌة لجمٌع مؤسسات التعلٌم العلً ومن ثم لكلٌة الطب 

جامعة الزلازٌك مما ٌؤدي الً تحمٌك اهدافها وتأدٌة رسالتها داعما لمسٌرة التطور  –البشري 

التى تحمك الرؤى المستمبلٌة، مما ٌؤدى الى التوفٌك بٌن الحاجة الى واالرتماء بالعملٌة التعلٌمٌة 

المعرفة المتخصصة وتأصٌل كل ما من شأنه تنمٌة وصمل لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس 

 والعاملٌن بالجامعة وتوفٌر المزٌد من فرص التعلٌم الكتساب المعرفة الشاملة وتطوٌر االداء.

جناحً العملٌة التعلٌمٌة وبهما تحلك عالٌا فً السماء  وٌعتبر التعلم وتموٌم الطالب هما

وتصل إلً أفاق العالمٌة وٌمٌل البعض إلً اعتبار أن تموٌم الطالب هو الماطرة التً تمود لطار 

العملٌة التعلٌمٌة. والبد للنظر الى عملٌة التموٌم على انها منظومة متكاملة مع التعلٌم، حٌث ٌموم 

جازهم لألهداف التعلٌمٌة ثم تمدٌم التغذٌة الراجعة إلً المائمٌن علً الطالب فً ضوء محصلة ان

التدرٌس بحٌث ٌمكنهم المٌام بتصحٌح أو إصالح أو تطوٌر التدرٌس، هذا وتنصح غالبٌة 

المؤسسات التعلٌمٌة بأن تكون االمتحانات نسخة كربونٌة من الممرر وأهدافه التعلٌمٌة وحسب 

تموٌم هو عملٌة منهجٌة ودورٌة وموضوعٌة  لمٌاس أداء وتحصٌل تعرٌفات جودة التعلٌم فإن ال

الطالب ممارنة بالمخرجات التعلٌمٌة المستهدفة وكذا لمٌاس فاعلٌة وكفاءة استخدام الموارد 

 الخاصة بالعملٌة التعلٌمٌة.

وفى ضوء عدد من المتغٌرات الدراسٌة مثل التوسع فى البرامج الخاصة واعتماد نظام 

عتمدة فى كثٌر من البرامج وكثرة وتنوع انواع  االسئلة و تعدد لجان المواد ولجان الساعات الم

الممتحنٌن األمر الذى تطلب اجراء بعض التعدٌالت على بعض لواعد االمتحانات لٌتماشً مع 

مستجدات العملٌة التعلٌمٌة لذا وفى اطار العمل بروح الفرٌك لتحمٌك هذه االهداف فمد عملنا 

ذا الدلٌل الذى ٌختص بتحدٌث وتجمٌع المواعد والمرارات والمعاٌٌر المنظمة على تمدٌم ه

 لالمتحانات بالكلٌة وٌعد مرجعا شامال الدارة عملٌة التموٌم واالمتحانات والتصحٌح بالكلٌة.

)تم اعداد هذا الدليل بواسطة الفريق التنفيذي للوحدة ومراجعتة من قبل المدير 

 ة الجودة(التنفيذي للوحدة ومدير وحد
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 وحدة القياس والتقويم

 يحتىٌ انذنُم

 انصفحخ انًىضىع و

 اُزؼش٣ق ثؼ٤ِٔخ اُو٤بط ٝاُزو٣ْٞ ١

 ٝؽذح اُو٤بط ٝاُزو٣ْٞ ٝأٛذاف سعبُخ

 اُزو٣ْٞاُو٤بط ٝ ؼ٤ِٔخأُغزلذ٣ٖ ث

٣ 

 ٥ اُزو٣ْٞاُو٤بط ٝ ثؼ٤ِٔخ أُزؼِوخ٤ٜ٘ٔٚ اُ أُغئ٤ُٞخ ٢

 ٧ رو٤٤ْ اُطالة ؽشم ٣

 ٩ ػ٤ِٔخ اُو٤بط ٝاُزو٣ْٞ اداسح عٞدح ٤

 ٩ ػ٢ِ اداسح ػ٤ِٔخ اُو٤بط ٝاُزو٣ْٞٔ٘ظٔخ ُٜٔبّ اُوبئ٤ٖٔ اُوٞاػذ أٝال: اُ 

 ١١ صب٤ٗب: أُشاؽَ اُز٘ل٤ز٣خ ُؼ٤ِٔخ اُو٤بط ٝاُزو٣ْٞ 

 اُزخط٤ؾ .１ 

 ٜٓبّ ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ ( أ

 ا٤ٌُِخ ُِذساعبد اُؼ٤ِبٜٓبّ ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة ٤ًَٝٝ  ( ة

 عـ( رش٤ٌَ ٝاػزٔبد اُِغبٕ اُز٘ظ٤ٔ٤خ أُخزِلخ

 د( ٓخطؾ اُزو٣ْٞ اُغ١ٞ٘ ٤ٌُِِخ

  أُؼب٤٣ش اُٞاعت رٞاكشٛب ػ٘ذ اخز٤بس اُوبئ٤ٖٔ ػ٠ِ اػٔبٍ االٓزؾبٗبدٛـ( 

١٢ 

 اُز٘ل٤ز .٢ 

 اُو٤ٓٞٚاعشاءاد ٝػغ أُبدح االٓزؾب٤ٗٚ ثٔب ٣غزٞك٠ أُؼب٤٣ش االًبد٣ٔخ أُشعؼ٤ٚ  ( أ

 ٝه٤بط ٗٞارظ اُزؼِْ أُغزٜذكٚ بدهٞاػذ اػذاد االٓزؾبٗ ( ة

 ٜٓبّ اُوبئ٤ٖٔ ػ٢ِ اػٔبٍ االٓزؾبٗبدعـ( 

 اٌُ٘زشٍٝ -أٝال

 أُشاهجخ ٝأُالؽظخ -صب٤ٗب

 ُغبٕ االٓزؾبٕ -صبُضب

 اُِغبٕ اُخبطخ -ساثؼب

 ُغ٘خ اُزؾو٤وبد ٝاالعزشبساد اُوب٤ٗٞٗخ ُِغبٕ االٓزؾبٕ -خبٓغب

 اُشػب٣خ اُطج٤خُغ٘خ  -عبدعب

 ٝاعجبد أُذ٣ش اإلداس١ ٝأُغئٍٞ ػٖ اُؼٔبُخ أُؼبٝٗخ -عبثؼب

 اُؾشاعخ ٝاألٖٓ -صبٓ٘ب

١٤ 

 ٢٧ اُلؾض. ٣ 

 ٣٢ اُزؾغ٤ٖ. ٤ 

 ٣٣ آ٤ُبد ٝهٞاػذ اُزؼبَٓ ٓغ ؽبالد رؤد٣ت اُطالة رجؼب ُوبٕٗٞ ر٘ظ٤ْ اُغبٓؼبد ٥

 ٣٦ ٓشكن: ٗٔبرط أُشاعؼخ ُٔخزِق االٓزؾبٗبد ٦
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 وحدة القياس والتقويم

رْ ؽ٤ش ، اُزؼ٤ٔ٤ِخ ُٔشؽِز٢ اُجٌبُٞس٣ٞط ٝاُذساعبد اُؼ٤ِب٣ِؼت اُزو٤٤ْ دًٝسا سئ٤غ٤ًب ك٢ اُؼ٤ِٔخ 

اُغذاساد األعبع٤خ اُز٢ ٣غت إٔ ٣زؾ٢ِ ثٜب خش٣غ٢ ٤ًِبد ؽٍٞ  اُجشآظ اُزؼ٤ٔ٤ِخث٘بء أعبط 

االٓزؾبٗبد رو٣ْٞ ًٝزُي ؽالة اُذساعبد اُؼ٤ِب ثغ٤ٔغ اُزخظظبد اُطج٤خ، ٝروٞد ػ٤ِٔخ  ،اُطت

٣ظجؼ  ٓذ١ روذّ اُطالة ٝاًزغبثْٜ أُٜبساد ٝاُغذاساد ٝثزُيو٤بط اُجشآظ اُزؼ٤ٔ٤ِخ أُخزِلخ ُ

 اُزو٤٤ْ هٞح داكؼخ ُْٜ ُِزؼِْ.

اٗغبص اُطالة  ػ٢ِ ٓذ١ ُِزؼشف رؼ٤٤ٖ األسهبّ ُزغ٤ٔخ ٣ٌٖٝٔ رؼش٣ق ػ٤ِٔخ اُو٤بط ثؤٜٗب

 ٓغزٔشح ػ٤ِٔخ ٜٓ٘غ٤خ بٗٚ، ث٤٘ٔب ٣ٌٖٔ رؼش٣ق اُزو٣ْٞ ثك٢ األداء أٝ أ١ ثُؼذ ٖٓ أثؼبد اٌُلبءح

. ٝرزْ ٓزبثؼخ ٝرط٣ٞشػ٤ِٔخ اُو٤بط ٝاُزو٣ْٞ ٖٓ طبُتِا٢ٌُِ ُداء األٓذٟ عٞدح  ثزؾذ٣ذرزؼِن 

ٝاُز٢ رزجغ ػ٤ٔذ  ٢٢٠٢خالٍ ٝؽذح اُو٤بط ٝاُزو٣ْٞ ث٤ٌِخ اُطت اُجشش١ اُز٢ رْ اٗشبئٜب ٓ٘ز ػبّ 

 ػالهخ اُو٤بط ٝاُزو٣ْٞ ثؼ٤ِٔخ اُزؼِْ ٖٓ خالٍ دٝسح اُزو٤٤ْ. ٠-٣ٝٞػؼ اُشٌَ ا٤ٌُِخ.

 وحذح انمُبس وانتمىَى سسبنخ -

اُطت اُجشش١  ثغبٓؼخ اُضهبص٣ن ثزوذ٣ْ خذٓبد ه٤بط ٝرو٣ْٞ  رؼ٠٘ ٝؽذح اُو٤بط ٝاُزو٣ْٞ ث٤ٌِخ 

٤ٌُِخ ك٢ اؽبس ٖٓ اُؼذاُخ ٝاُذهخ ثبأُخشعبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ  ٝاُغذاساد أُغزٜذكخ ُِجشآظ األًبد٤ٔ٣خ 

ن أػ٢ِ ؾذ٣ضخ ثٔب ٣ؾواُزٌُ٘ٞٞع٤خ اُٝاُؼ٤ِٔخ عب٤ُت األ، ثبعزخذاّ خٝأُٞػٞػ٤خ ٝاُشلبك٤

 ٓغز٣ٞبد اٌُلبءح ٝاُوذسح اُز٘بكغ٤خ ُخش٣غ٢ ا٤ٌُِخ

 أهذاف انىحذح نتطىَش ػًهُخ انمُبس وانتمىَى -

 تطوٌر فً واستثمارها النتائج وإعالن واالمتحانات الطالب تموٌم آلٌات تطوٌر. ١
 التعلٌمٌة العملٌة وتحسٌن مخرجات

 مجال فً بالكلٌة  المعاونة والبٌئة التدرٌس هٌئة أعضاء من مدربة كوادر إعداد. ٢
 المٌاس والتموٌم

 خطط وإعداد االمتحانات أعمال بتمٌٌم الخاصة السنوٌة التمارٌر إعداد و مراجعة. ٣
 الموة نماط والتأكٌد على تعزٌز الضعف لنماط لإلجراءات التصحٌحٌة  تنفٌذٌة

معاٌٌر جودة العملٌة لعملٌة المٌاس والتموٌم مما ٌؤدي الً تحمٌك  المستمر التموٌم. ٤

 التعلٌمٌة

 ؼًهُخ انمُبس وانتمىَى ثبنكهُخثانًستفذٍَ  -

 اُؼ٤ِب داسحاإل  

 ّسإعبء األهغب 

 ٓوشس١ ثشآظ اُجٌبُٞس٣ٞط ٝاُذساعبد اُؼ٤ِب 

 سإعبء اٌُ٘زشٝالدٝ سإعبء ُغبٕ االٓزؾبٗبد 

 أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ 

 ٝأُشاهجخ ٝأُالؽظخ ع٤ش االٓزؾبٗبد بُٕغ ٓوشس١ 

  :ٝؽذح اُزؼ٤ِْ االٌُزش٢ٗٝ - ٝؽذح ػٔبٕ اُغٞدحاُٞؽذاد اُل٤٘خ 

 ؽالة اُجٌبُٞس٣ٞط ٝاُذساعبد اُؼ٤ِب( اُطالة( 

 انتؼشَف ثؼًهُخ انمُبس وانتمىَى -١
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 وحدة القياس والتقويم

 

 ػبيخ: يسئىنُبد -

االعبع٤خ ٖٝٓ صْ الثذ ٖٓ رٞاكش عٔبد شخظ٤خ ٤ٜ٘ٓٝٚ ػؼٞ ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٛٞ أؽذ اُشًبئض 

اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝثؼذٛب ٝأ٣ؼب هجَ اعشاء االٓزؾبٗبد ٝأص٘بئٜب ٝثؼذٛب ؽز٠ رزٞاكش اُشلبك٤ٚ  أص٘بء اُؼ٤ِٔخ

ً ُٔجذأ رٌبكئ اُلشص. ٝك٤ٔب ٠ِ٣ االخاله٤بد اُز٠ ٣غت  ٝاُؾ٤بد٣خ ٝاُؼذاُٚ ٝاُزغشد ٝرُي رؾو٤وب

 :ثؼ٤ِٔخ اُزو٣ْٞ ٝاالٓزؾبٗبد ٣ظ ك٤ٔب ٣زؼِنرٞاكشٛب ك٠ ػؼٞ ٤ٛئخ اُزذس

 ػذّ اهبٓٚ ػالهبد شخظ٤خ ٓغ اُطالة .1

 ػذّ هجٍٞ أٟ ٛذا٣ب أٝ ٓغبٓالد ٖٓ اُطالة ثشٌَ شخظ٠ .2

 ػذّ ر٤ٌِق اُطالة ثؤٟ أدٝاس أٝ أػٔبٍ ٤ُغذ ػٖٔ ٝاعجبرْٜ .3

 ٣غٔؼ ثبُٔ٘بهشخ ٝاالػزشاع .4

 ٣ٌٕٞ ٗٔٞرعب ُِذ٣ٔوشاؽ٤ٚ .5

 اُخظٞط٤خ٣ٔز٘غ ػٖ اػطبء اُذسٝط  .6

 ٣زبثغ ؽالثٚ ا٠ُ أهظ٠ ؽذ ٌٖٓٔ. .7

 ٣ٌٕٞ ػ٠ِ دسا٣خ ثبالٓٞس اُزشث٣ٞخ ٝاُطشم ٝالاعب٤ُت اُزذس٣غ٤خ .8

 ِْٓ ثبُٔغزغذاد ك٠ ٓبدرٚ ٣ٌٕٝٞ ػ٠ِ دسا٣خ ثضوبكخ ٓغزٔؼ٤ٚ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .9

٣طجن ٓؼب٤٣ش اُغٞدح ػ٠ِ أُبدح اُز٠ ٣وّٞ ثزذس٣غٜب ثبُشٌَ اُزٟ ٣ؾون ٓغزٟٞ ع٤ذاً  .10

 ٟٞ أداء أُٜ٘ٚ ك٠ أُغزٔغٓغز ُِخش٣ظ ٝػ٠ِ

رو٤ذ أُؾبػشاد ثبُٔؾزٟٞ اُؼ٠ِٔ ُِٔوشس ٝاُ٘ٞارظ اُزؼ٤ٔ٤ِخ أُغزٜذكٚ ٝٓشاػبٙ اُٞصٕ  .11

 ُٔٞػٞػبد أُؾزٟٞ ك٠ اُؼ٤ِٔخ اُزذس٣غ٤خ ٝاالخزجبساد ػ٠ِ اُغٞاء اُ٘غج٠

ك٠ ػٞء االعب٤ُت  )٣زظق روذ٣ش دسعبد االٓزؾبٕ ثبُؼذاُٚ ٝاُٞػٞػ ٝاُشلبك٤ٚ  .12

ثبُ٘غجخ ُالعئِخ أُٞػٞػ٤ٚ ػَٔ ٓلزبػ ُالعبثٚ اُظؾ٤ؾخ ،  ٤ش ٣شاػ٠ؽ( اُؼ٤ِٔخ

االعبثٚ ػ٠ِ اُغئاٍ ٝرٞص٣غ اُذسعبد ػ٠ِ ًَ  ٝثبُ٘غجخ ُالعئِخ أُوب٤ُخ رؾذد ػ٘بطش

 (ك٠ االعبثٚ اُ٘ٔٞرع٤ٚ ُالٓزؾبٕ)ػ٘ظش 

ال ٣غٞص ُٜؼٞ ٤ٛئخ اُزذس٣ظ إٔ ٣٘ٞٙ ػٖ أعئِخ عزؤر٠ ك٠ االٓزؾبٕ الٕ رُي ٣زؼبسع  .13

 ٝاٌُلبءٙ ك٠ رؼ٤ِْ اُطالة ثغذ٣ٚ رؾو٤ن اُؼذٍ ٓغ

 ٓشاػبد اُذهٚ ٝاُؼذٍ ٝاُزضاّ اُ٘ظبّ ٝاالٗؼجبؽ ك٠ عِغبد االٓزؾبٕ .14

 اششاى اُطالة ك٠ ٝػغ عذاٍٝ االٓزؾبٕ 15.

 رزغن ُـٚ اُزو٣ْٞ ُٝـٚ اُزذس٣ظ 16.

 ٓشاػبٙ اُذهٚ ٝاُؼذٍ ٝاُزضاّ اُ٘ظبّ ٝاالٗؼجبؽ ك٠ عِغبد االٓزؾبٕ 17.

 االٓزؾبٕ ثٔب ٤ٜ٣ئ اُلشطٚ ُزطج٤ن اُؾضّ ٝاُؼذٍ ك٠ ٗلظ اُٞهذ ر٘ظ٤ْ 18.

 ٓشاػبد اُذهٚ ك٠ رظؾ٤ؼ ًشاعبد االعبثٚ ٓغ أُؾبكظخ ػ٠ِ عش٣خ االعٔبء 19.

 

 لجم االيتحبٌ:يسئىنُبد  -

 رٞػ٤ٚ اُطالة ثبُٜٔبساد اُالصٓخ ُالعبثٚ ػ٠ِ االٓزؾبٕ .1

 االٓزؾبٗبد االٌُزش٤ٗٝٚرذس٣ت اُطالة ػ٠ِ اعزخذاّ ٝسهٚ االعبثٚ االٌُزش٤ٗٝٚ ٝ .2

 ًزبثٚ االٓزؾبٕ ٝٓشاعؼزٚ .3

 ؽجغ االٓزؾبٕ ك٠ أُٞػذ أُؾذد ٝأُؼِٖ .4

 رغ٤ِْ االٓزؾبٕ ا٠ُ ُغ٘ٚ ع٤ش االٓزؾبٕ .5

 انتمىَىانمُبس وثؼًهُخ  انًتؼهمخًهُُه ان . انًسئىنُبد٢
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اسعبٍ دسعبد أػٔبٍ اُغ٘ٚ ٝدسعبد اُؼ٠ِٔ ٝاالػٔبٍ اُلظ٤ِٚ ٓغ االٝسام اُز٠ رضجذ  .6

 ٓٞهؼٚ ٖٓ أعزبر أُبدح ٝسئ٤ظ اُوغْاُذسعبد ٛزٙ 

 االخزجبساد اُشل٤ٜٚ ٓٞهؼٚ ٖٓ اُِغ٘خ اُضالصزٚ ٝسئ٤ظ اُوغْاسعبٍ دسعبد  .7

 االشزشاى ٓغ اُضٓالء ك٠ ٝػغ أعئِخ ارا ًبٗذ أُبدح رذسط ٓغ ص٤َٓ أخش أٝأًضش .8

 ٓالءٓٚ االٓزؾبٕ ٓغ ٓب رْ رذس٣غ٤خ ٝرو٤٤ْ ٓغزٞا٣بد اُطالة ؽغت رلٞهْٜ .9

 ٣ز٘بعت ًْ أُبدح االٓزؾب٤ٗٚ ٝاُلزشٙ اُض٤٘ٓٚ أُخظظٚ ُالٓزؾبٕ .10

 (أُؼشك٤ٚ ٝاُٞعذا٤ٗٚ ٝأُٜبس٣ٚ عٞاٗت اُزؼِْ)رشَٔ أُبدح االٓزؾب٤ٗٚ ًبكٚ  .11

 )ؽز٢ اُذسعخ اُشاثؼخ( ػذّ اششاى االهبسة ك٠ آزؾبٗبد أهبسثْٜ .12

 

 أثُبء االيتحبٌ:يسئىنُبد  -

 االُزضاّ ثبُزٞاعذ أص٘بء ػوذ آزؾبٗبد أُوشساد اُخبطٚ ثْٜ .1

 ٝٓٞػٞػ٤ٚروجَ ٓالؽظبد اُطالة ٝاُزؼبَٓ ٓؼْٜ ثٜذٝء  .2

 اُزؼبٕٝ ٓغ اُضٓالء أص٘بء ع٤ش االٓزؾبٗبد .3

 اُزٞاعذ ٓغ اُضٓالء ك٠ ُغ٘خ االخزجبساد اُشل٣ٞٚ .4

 اُزٞاعذ ٓغ اُضٓالء ك٠ اُِغبٕ أص٘بء االخزجبساد اُزؾش٣ش٣خ .5

 ٓ٘غ اُـش ٝٓؼبهجٚ ٖٓ ٣وّٞ ثٚ .6

 االُزضاّ ثزؼ٤ِٔبد اداسح اُغبٓؼٚ .7

 

 االيتحبٌ: ثؼذيسئىنُبد  -

 أُجبشش ألٝسام االٓزؾبٕاالعزالّ اُشخظ٠  .1

 اُزٞه٤غ أٓبّ دسعخ ًَ عئاٍ ػ٠ِ ًشاعخ االعبثٚ .2

 ًزبثٚ اُذسعخ ا٤ٌُِخ ثبالهبّ ٝاُؾشٝف ٝاُزٞه٤غ ػ٤ِٜب .3

 ٖٓ عبٗت ًبكٚ أُظؾؾ٤ٖ (رظؾ٤ؼ االٝسام)روذ٣ش دسعبد اُطالة  .4

 االُزضاّ ثزظؾ٤ؼ االعئِخ اُخبطٚ ثٚ كوؾ ارا ًبٕ االٓزؾبٕ ٓشزشى ك٤ٚ أًضش ٖٓ أعزبر .5

 غ٤ِْ أٝسام االٓ٘ؾبٕ ٌُِ٘زشٍٝ أُخزض ػ٠ِ أُٞهغ االٌُزش٠ٗٝ ثب٤ٌُِخر .6

 اسعبٍ ٗٔٞرط االعبثٚ ُزغ٤ِٔٚ ػ٠ِ أُٞهغ االٌُزش٠ٗٝ ٤ٌُِِخ .7

 ٣شاػ٠ اُذهٚ ك٠ ػ٤ِٔخ رظؾ٤ؼ ًشاعبد االعبثٚ .8

 ر٘ظ٤ْ ػ٤ِٔبد سطذ اُذسعبد ثٔب ٣ؾون اُذهٚ ٝاُغش٣ٚ اُزبٓٚ .9

 أُٔزؾ٤ٖ٘ دٕٝ ًشق االعٔبء الرخبر هشاسارٜب ثؾ٤بد٣ٚ خرؼشع اُ٘زبئظ ػ٠ِ ُغ٘ .10

 اُغٔبػ ثٔشاعؼٚ اُ٘زبئظ ؽبٍ ٝعٞد أٟ رظِْ ٓغ ثؾش اُزظِْ ثغذ٣ٚ ربٓٚ االٓزؾبٗبد .11

 ال ٣غ٘ذ رظؾ٤ؼ اٌُشاعبد اال ألشخبص ٓئ٤ِٖٛ ٝٓئر٤ٖ٘ٔ .12

 اػالٕ اُ٘زبئظ ك٠ ٝهذ ٝاؽذ ٖٓ ٓظذس ٝاؽذ .13
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 اُجشآظ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ث٤ٌِخ اُطت اُجشش١، عبٓؼخ اُضهبص٣ن ػ٢ِ اُجشآظ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ا٥ر٤خ:رشَٔ 

اُغبدعخ ؽز٢ ربس٣خ  –اُخبٓغخ  –ثشٗبٓظ اُجٌبُٞس٣ٞط اُزو٤ِذ١ )ثٚ اُلشم اُذساع٤خ: اُشاثؼخ  -٠

 اطذاس اُذ٤َُ(

اُضبُضخ ؽز٢ ربس٣خ  –اُضب٤ٗخ  –ثشٗبٓظ اُجٌبُٞس٣ظ اُزٌب٢ِٓ )ثٚ اُلشم اُذساع٤خ: األ٢ُٝ  -٢

 اطذاس ٛزا اُذ٤َُ(

 دًزٞساح( ُغ٤ٔغ اُزخظظبد اُطج٤خ –ثشآظ اُذساعبد اُؼ٤ِب )ٓبعغز٤ش  -٣

 وفًُب َهٍ سُتى ػشض طشق انتمُُى ثبنجشايح انتؼهًُُخ انًختهفخ: -

 انجشَبيح انتمهُذٌ نًشحهخ انجكبنىسَىس أوال:

 اُلزشٙ ك٠) اُلظَ اُذساع٢ ك٢ ٓ٘زظق (Quizes)رؼوذ االخزجبساد اُذٝس٣خ اُ٘ظش٣خ  -

ٜٝٗب٣خ اُلظَ  (اُذساع٠ اُلظَ ٖٓ اُضبٖٓ االعجٞع ٜٗب٣ٚ ٝؽز٠ اُغبثغ االعجٞع ٖٓ

 ٖٓ اُذسعخ ا٤ٌُِخ ُِٔوشس ٪٢٢اُذساع٢ ٝرٔضَ 

أُغٔٞػبد اُظـ٤شح أص٘بء ( Formative Assessment)رؼوذ االخزجبساد اُز٤٘٣ٌٞخ  -

 رـز٣خ ساعؼخ ُِطالة ػ٢ِ ادائْٜ ؽجوب ٌَُ هغْ ػ٢ِٔ ؽ٤ش ٣زْ اػطبء

ٖٓ اُذسعخ  ٪٥ٝرٔضَ  (Assignment/Research Article)اُز٤ٌِلبد/األثؾبس  -

ٛزٙ اُز٤ٌِلبد ػ٠ِ أٗٞاع شز٠ ٖٓ  ٝرشَٔبػذادٛب اُطالة ث ا٤ٌُِخ ُِٔوشس ؽ٤ش ٣وّٞ

 أُٜبّ ٖٓ اثشصٛب ٓب ٠ِ٣ :

  ٖٓ دساعزٚؽَ رٔبس٣ٖ أٝ رذس٣جبد رخض ٓٞػٞع ٓؼ٤ٖ اٗز٠ٜ اُطبُت 

 اُجؾش ك٠ ا٣ُٞت ػٖ ٓؼِٞٓبد ٓؼ٤٘ٚ رخض ٓٞػٞػبد اُذساعخ 

 رؼوذ االخزجبساد اُٜ٘بئ٤خ ثٜ٘ب٣خ اُؼبّ اُذساع٢ ٝرزٔضَ ك٢: -

 ٖٓ اُذسعخ ا٤ٌُِخ ُِٔوشس ٪٤٢( اخزجبساد رؾش٣ش٣خ ٝرٔضَ ٠

 ٖٓ اُذسعخ ا٤ٌُِخ ُِٔوشس ٪٣٢( اخزجبساد ػ٤ِٔخ ٝرٔضَ ٢

 ٖٓ اُذسعخ ا٤ٌُِخ ُِٔوشس ٪٠٢-٥( اخزجبساد شل٤ٜخ ٝرٔضَ ٣

 انجشَبيح انتكبيهٍ نًشحهخ انجكبنىسَىس :ثبَُب

ك٢ ٓ٘زظق رذس٣ظ اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ  (Quizes)رؼوذ االخزجبساد اُذٝس٣خ اُ٘ظش٣خ  -

 ٖٓ اُذسعخ ا٤ٌُِخ ُِٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٪٣ٝ١٥ٔضَ 

ٝاُز٢ رؾون اُزو٤٤ْ  (Team Based Learning)رزْ عِغبد اُزؼِْ اُوبئْ ػ٢ِ اُلش٣ن  -

ؽ٤ش ٣زْ اػطبء رـز٣خ ساعؼخ ُِطالة ػ٢ِ ( Formative Assessment)اُز٢٘٣ٌٞ 

ٖٓ  ٪١١ٝٓزبثؼخ اُزوذّ أُؼشك٢ ٝرؾو٤ن عذاساد اُزٞاطَ ٝػَٔ اُلش٣ن ٝرٔضَ  ادائْٜ

 ٖٓ اُذسعخ ا٤ٌُِخ ُِٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ

ٝاُز٢ رؾون اُزو٤٤ْ اُز٢٘٣ٌٞ  (Flipped Learning)رزْ عِغبد اُزؼِْ أُوِٞة  -

(Formative Assessment ) ْٜؽ٤ش ٣زْ اػطبء رـز٣خ ساعؼخ ُِطالة ػ٢ِ ادائ

 تمىَى انطالة . طشق٣
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ٖٓ اُذسعخ ا٤ٌُِخ ُِٞؽذح  ٪٥ٝٓزبثؼخ رؾو٤ن عذاساد اُزٞاطَ ٝػَٔ اُلش٣ن ٝرٔضَ 

  اُزؼ٤ٔ٤ِخ

 رؼوذ االخزجبساد اُٜ٘بئ٤خ ثٜ٘ب٣خ اُلظَ اُذساع٢ ٝرزٔضَ ك٢: -

ٖٓ اُذسعخ ا٤ٌُِخ ُِٞؽذح  ٪٤٢ٝرٔضَ  (Final Written)زؾش٣ش٣خ اُخزجبساد اال( ٠

 اُزؼ٤ٔ٤ِخ

ٖٓ اُذسعخ ا٤ٌُِخ  ٪٣٢ٝرٔضَ  (Practica/Clinical Exam) خزجبساد ػ٤ِٔخاال( ٢

 ٝرشَٔ اُطشم ا٥ر٤خ ؽجوب ُِٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝأُشؽِخ اُذساع٤خ: ُِٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ

 Objective Structured Practical Exam (OSPE) 

 Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) 

 Objective Structured Clinical Exam (OSCE) 

 ثشايح انذساسبد انؼهُب )دسختٍ انًبخستُش وانذكتىساح( :ثبنثب

 رشَٔ االخزجبساد اُٜ٘بئ٤خ ػ٢ِ أٗٞاع ا٥ر٤خ: -

 ٖٓ اُذسعخ ا٤ٌُِخ ُزو٤٤ْ اُجشٗبٓظ ٪٤٢( اخزجبساد رؾش٣ش٣خ ٝرٔضَ ٠

 ٖٓ اُذسعخ ا٤ٌُِخ ُزو٤٤ْ اُجشٗبٓظ ٪٣٢( اخزجبساد ػ٤ِٔخ ٝرٔضَ ٢

 ٖٓ اُذسعخ ا٤ٌُِخ ُزو٤٤ْ اُجشٗبٓظ ٪٣٢( اخزجبساد شل٤ٜخ ٝرٔضَ ٣

ر٘ل٤ز سعبُخ ثؾض٤خ ثٔٞػٞع ٣زؼِن ثزخظض اُجشٗبٓظ )ٓبعغز٤ش/دًزٞساح( ٣زْ ٓ٘بهشزٜب  -

 ُِذسعخ اُؼ٤ِٔخ د اُغضء اُضب٢ٗثؼذ االٗزٜبء ٖٓ اخزجبسا

 االختجبساد االنكتشوَُخ :ساثؼب

 Team Based)أص٘بء عِغبد اُزؼِْ اُوبئْ ػ٢ِ اُلش٣ن ٣زْ رطج٤ن االخزجبساد االٌُزش٤ٗٝخ  -

Learning )اُزٌب٢ِٓ ُذسعخ اُجٌبُٞس٣ٞط ثبُجشٗبٓظ 

٣وّٞ ثبالششاف ػ٢ِ ر٘ل٤ز االخزجبساد االٌُزش٤ٗٝخ ٝؽذح اُزؼ٤ِْ االٌُزش٢ٗٝ ثبُزؼبٕٝ ٓغ ٝؽذح  -

 اُو٤بط ٝاُزو٣ْٞ 
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 ػهٍ اداسح ػًهُخ انمُبس وانتمىَىًُظًخ نًهبو انمبئًٍُ انمىاػذ أوال: ان

کبدس ػبّ( ٝرؼزجش  -اُؼب٤ِٖٓ ثبُغبٓؼخ )ًبدس خبص اُؼَٔ ثبإلٓزؾبٗبد ر٤ٌِق ٌَُ كئبد  .1

اُغبٓؼخ ث٤ٌِبرٜب ٝٝؽذارٜب ٝاداسرٜب ٝٓغزشل٤برٜب ٝؽذح ٝاؽذح ثؾ٤ش ال ٣غٞص أل١ ٖٓ 

اُؼب٤ِٖٓ ثبُغبٓؼخ ثبٌُبدس اُخبص أٝ اٌُبدس اُؼبّ اُزخِق ػٖ اإلشزشاى ك٢ أػٔبٍ 

ؼخ أٝ ٖٓ ٣٘ٞة ػ٘ٚ أٝ ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ اإلٓزؾبٗبد ثبی ٤ًِخ ٣ٌِق ك٤ٜب اال ثؼزس ٣وجِٚ سئ٤ظ اُغبٓ

 ًَ ك٢ دائشح اخزظبطٚ.

 ال ٣غٞص ػ٠ِ اإلؽالم هجٍٞ اػززاساد أ١ ػؼٞ ٖٓ أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝٓؼب٤ْٜٗٝ ػٖ .2

اإلشزشاى ك٢ اُِغبٕ أٌُِل٤ٖ ثٜب اال ك٢ األؽٞاٍ اُز٢ ٣شٟ ك٤ٜب ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ ؿ٤ش رُي ٝك٢ 

اإلشزشاى رؾذد األ٣بّ اُز٢ اٗوطغ ك٤ٜب ٣ٝخظْ ٓب ؽبُخ رخِق أؽذ اُغبدح أٌُِل٤ٖ ثبُِغبٕ ػٖ 

٣وبثِٜب ثوشاس ٖٓ ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ ث٘بء ػ٠ِ ٓزًشح ٖٓ سئ٤ظ اُِغ٘خ أٌُِق ثٜب ) ً٘زشٍٝ . اػذاد( 

 ٝك٢ ؽبُخ سكغ اُؼؼٞ اإلشزشاى ٣ؾشّ ٖٓ ٌٓبكؤح اإلٓزؾبٗبد .

أُشاهجخ( ك٢  – ٣ٌِق اُؼب٤ِٖٓ ثبداسح اُغبٓؼخ ٝٝؽذارٜب ألػٔبٍ اإلٓزؾبٗبد ) أُالؽظخ .3

ٖٓ هٞح اُؼَٔ ثبإلداسح ثبُز٘بٝة ثٌَ كظَ دساع٢ ٣ٌٖٝٔ ص٣بدح اُ٘غجخ ثٔٞاكوخ %  ۰٢ؽذٝد 

اُغ٤ذ األعزبر اُذًزٞس/ ٗبئت سئ٤ظ اُغبٓؼخ ك٢ ؽبُخ ؽبعخ اإلٓزؾبٗبد ٣ٝزْ اُز٤ٌِق ػٖ 

عزبر اُذًزٞس/ ؽش٣ن اداسح اإلٓزؾبٗبد ثبإلداسح اُؼبٓخ ُِشئٕٞ اُزؼ٤ِْ ثؼذ اػزٔبدٙ ٖٓ اُغ٤ذ األ

 ٗبئت سئ٤ظ اُغبٓؼخ ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة .

٣ؾشّ ٖٓ ٌٓبكبح اإلٓزؾبٗبد ًَ ٖٓ ٣ٔز٘غ ػٖ اُو٤بّ ثبألػٔبٍ أُزؼِوخ ثبإلٓزؾبٗبد اُز٢ ٣ٌِق  .4

ثٜب أٝ ٣٘زذة ُِو٤بّ ثٜب )ٖٓ اُؼب٤ِٖٓ ثبٌُبدس اُخبص أٝ اٌُبدس اُؼبّ( ارا ًبٕ ثـ٤ش ػزس ٣وجِٚ 

 األعزبر اُذًزٞس ٗبئت سئ٤ظ اُغبٓؼخ ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالةػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ أٝ اُغ٤ذ 

ًَ ٖٓ ٣خَ ثٞاعجبد اإلٓزؾبٗبد أٝ ٣زوبػظ ػٖ اُؼَٔ أُغ٘ذ ا٤ُٚ ٖٓ أػٔبٍ اإلٓزؾبٗبد  .5

 ٣ِـ٢ ٗذثٚ كٞسا ٣ٝؾشّ ٖٓ ٌٓبكبح اإلٓزؾبٗبد أُوشسح ُِذٝس أٌُِق ثٜب .

 ال ٣غٞص ػ٠ِ اإلؽالم اإلٗزذاة ُِؼَٔ ثِغبٕ اُ٘ظبّ ٝأُشاهجخ ٝأُالؽظخ ٖٓ خبسط اُغبٓؼخ.  .6

رخطش اإلداسح اُؼبٓخ ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ ثبُغبٓؼخ ثزش٤ٌَ ُغبٕ أػٔبٍ اإلٓزؾبٗبد ثب٤ٌُِخ  .7

 ُِٔشاعؼخ

ك٢ شبٕ طشف ٌٓبكبد اُزظؾ٤ؼ ٝعِغبد  ٢۸۲، ٢۸۸، ٢۸۲رطجن األؽٌبّ اُٞاسدح ثبُٔبدح  .8

 ١ ٝرُي ك٢ ػٞء اُوٞاػذ اُظبدسح ٖٓ ٓغِظ اُغبٓؼخ.اُشلٞ

ك٢ ؽبُخ اؽز٤بط ا٤ٌُِخ ألػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٖٓ ا٤ٌُِبد األخشٟ ثبُغبٓؼخ ُِٔشبسًخ ك٢  .9

٣زْ اخطبس االداسح اُؼبٓخ ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ )اداسح اإلٓزؾبٗبد( هجَ اإلٓزؾبٕ  -أػٔبٍ اٌُ٘زشٍٝ 

 ثٞهذ ًبف ُزذث٤ش اؽز٤بعبرٜب .

د اُز٢ ثٜب كبئغ ٖٓ اُغبدح أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ػٖ أػٔبٍ اإلٓزؾبٗبد ثٜب ػ٠ِ ا٤ٌُِب  .10

اخطبس االداسح اُؼبٓخ ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ ثبُغبٓؼخ هجَ اإلٓزؾبٗبد ثٞهذ ًبف ثؤعٔبئْٜ ُالعزؼبٗخ 

 اداسح خىدح ػًهُخ انمُبس وانتمىَى. ٤
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ثْٜ ك٢ ا٤ٌُِبد األخشٟ ، ٝؽز٢ ٣زغ٢٘ اػزٔبد ر٤ٌِلْٜ ٖٓ اُغ٤ذ األعزبر اُذًزٞسا سئ٤ظ 

 إلٓزؾبٕ .اُغبٓؼخ هجَ ثذا٣خ ا

ال ٣غٞص ُِغبدح أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ اإلشزشاى ك٢ أػٔبٍ آزؾبٗبد ثـ٤ش ٤ًِبرْٜ دٕٝ   .11

ٓٞاكوخ اُغ٤ذ األعزبر اُذًزٞس/ سئ٤ظ اُغبٓؼخ هجَ ثذا٣خ أػٔبٍ اإلٓزؾبٗبد ؽ٤ذ ال ٣زْ طشف 

 ای ٓکبكبد ػٖ أػٔبٍ رِي اإلٓزؾبٗبد.

ٓغِظ اُغبٓؼخ ك٤ٔب ٣زؼِن ثزؾذ٣ذ ٣لٞع اُغ٤ذ األعزبر اُذًزٞس/ سئ٤ظ اُغبٓؼخ عِطخ   .12

ٝطشف ٌٓبكؤح أػٔبٍ اٌُ٘زشٍٝ ألػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ أُ٘زذث٤ٖ ُِؼَٔ ثب٤ٌُِبد األخشٟ 

٣ّٞ ػٖ اُلظَ اُذساع٢  50ٝأُؼزٔذ ٗذثْٜ ٖٓ ع٤بدرٚ هجَ ثذا٣خ اإلٓزؾبٕ ٝرُي ثؾذ اهظ٠ 

 .اُٞاؽذ ٝثؾذ اهظی دٝس٣ٖ ٝال رذخَ ػٖٔ اُؾذ األهظ٠ أُوشس ثبُوٞاػذ 

٣ٔ٘غ ػؼٞ ٤ٛئخ اُزذس٣ظ إٔ ٣شزشى ك٢ ٝػغ أعئِخ اإلٓزؾبٗبد اُزؾش٣ش٣خ أٝ اإلشزشاى ك٢   .13

اإلٓزؾبٗبد اُؼ٤ِٔخ أٝ اُشل٤ٜخ أٝ اإل٤ٌ٘٤ًِخ أٝ ُغبٕ اُ٘ظبّ ٝأُشاهجخ ٝاُشطذ ُِلشهخ ارا ًبٕ 

ُٔغِظ ث٤ٖ أُزوذ٤ٖٓ ُالٓزؾبٕ ثٜزٙ اُلشهخ أؽذ أهبسثٚ ؽز٠ اُذسعخ اُشاثؼخ ٝرُي ٝكوب ُوشاس ا

 . ٢۲/  ٢/ ٠۲۲٣األػ٠ِ ك٢ 

٣ٔز٘غ ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ ثبٌُبدس اُؼبّ اإلشزشاى ك٢ أػٔبٍ آزؾبٗبد اُلشم اُز٢ ٣ٌٕٞ ُْٜ أهبسة   .14

 ثٜب ؽز٠ اُذسعخ اُشاثؼخ .

ال ٣غٞص اإلعزؼبٗخ ثبُٔؼ٤ذ٣ٖ ٝأُذسع٤ٖ أُغبػذ٣ٖ )ٓؼب٠ٗٝ أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ك٢   .15

ْ ػ٠ِ اإلػذاد ٝاػٔبٍ أُشاهجخ ٝأُالؽظخ ٝٝكوب ُٔب أػٔبٍ ُغبٕ اٌُ٘زشٍٝ ٣ٝوزظش اشزشاًٜ

 رشاٙ ا٤ٌُِخ ٓ٘بعجخ .

٣زْ ٓشاعؼخ اإلعزٔبساد اُخبطخ ثبُٔ٘زذث٤ٖ ألػٔبٍ اٌُ٘زشٍٝ ك٢ ؿ٤ش ٤ًِبرْٜ ٝأُ٘ظٞص   .16

ػ٤ِْٜ ثبُوٞاػذ ػب٤ُخ ثبإلداسح اُؼبٓخ ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ )اداسح االٓزؾبٗبد( ٝرُي ٓ٘ؼب ُزٌشاس 

 ٤خ.اُظشف ثؤًضش ٖٓ ًِ

رؼزجش اإلداسح اُؼبٓخ ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ )اداسح االٓزؾبٗبد( اُغٜخ أُ٘ٞؽ ثب٤ٌُِبد ٓخبؽجزٜب   .17

 ُزذث٤ش اؽز٤بعبد االٓزؾبٗبد اُز٢ رؾزبعٜب ا٤ٌُِخ.

 ٣زْ ػَٔ اعزطالع سأ١ ُِطالة ؽٍٞ آزؾبٗبد اُلظَ اُذساع٢  .18

 أ٣بّ ػ٠ِ األًضش .ر٘ز٢ٜ ع٤ٔغ ػ٤ِٔبد اُزذس٣ظ ٝأُشاعؼخ هجَ ثذا٣خ اإلٓزؾبٕ ثؼششح   .19

اُزشخ٤ض ُِطالة اُز٣ٖ ُْ ٣غذدٝا ٓب ػ٤ِْٜ ٖٓ ٓغزؾوبد دساع٤خ ثبداء االٓزؾبٕ ػ٠ِ إ   .20

 ٣زْ ؽغت اػالٕ ٗزبئغْٜ.

 احم انتُفُزَخ نؼًهُخ انمُبس وانتمىَىًشانثبَُب: 

 ٣ٞػؼ اُشٌَ اُزب٢ُ أُشاؽَ ٝخطٞاد األعبع٤خ ك٢ اداسح ػ٤ِٔخ اُو٤بط ٝاُزو٣ْٞ
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12 
 

 وحدة القياس والتقويم

  يشحهخ انتخطُظ -١

 :ػًُذ انكهُخيهبو أ( 

٣ٌٕٞ ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ اُشئ٤ظ اُؼبّ ُالٓزؾبٗبد ك٠ ٗطبم ا٤ٌُِخ ٣ٝز٠ُٞ رظش٣ق أٓٞس االٓزؾبٗبد 

اُز٠ ٣شعٜٔب ٓغِظ اُغبٓؼٚ ٝٓغِظ ثب٤ٌُِخ ٝاالششاف ػ٠ِ ع٤ش اُؼَٔ ثٜب ك٠ ؽذٝد اُغ٤بعخ 

ا٤ٌُِخ ٝكوب ألؽٌبّ اُوٞا٤ٖٗ ٝاُِٞائؼ ٝاُوشاساد أُؼٍٔٞ ثٜب ، ٣ٝذػٞ االعزبر اُذًزٞس ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ 

ا٠ُ اعزٔبع ٣ؼْ ًٝالء ا٤ٌُِخ ٝسإعبء ُغبٕ االٓزؾبٕ ٝٓ٘غن ٝؽذح اُزو٣ْٞ ٝاالٓزؾبٗبد ثب٤ٌُِخ 

اُشد ٓزؾبٕ ، ٝاطذاس اُزؼ٤ِٔبد ك٠ ٛزا اُشؤٕ ٝٝٓذ٣ش اداسح ا٤ٌُِخ ُزؾذ٣ذ خطخ ع٤ش أػٔبٍ اال

 ػ٠ِ اُزغبإالد ٝاالعزؼبؽبد.

 :وكُم انكهُخ نشئىٌ انتؼهُى وانطالةة( 

ًٔب ٣ز٠ُٞ اداسح ٓشاؽَ االٓزؾبٕ أُخزِلٚ ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة ٝػ٤ِٚ رش٤ٌَ 

ػ٠ِ ؽذح ًٔب ٣ز٠ُٞ أُٜبّ اُِغبٕ ك٠ ًَ ٓشؽِخ ٖٓ أُشاؽَ رجؼب ُِوٞاػذ أُؾذدح ٌَُ ُغ٘خ 

 اُزب٤ُخ:

ؽظش اُغبدح أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝٓؼب٠ٗٝ أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٖٓٔ ُْٜ أهبسة ؽز٠  .1

اُذسعخ اُشاثؼٚ ٝرٞص٣ؼْٜ ػ٠ِ اُِغبٕ االٓزؾب٤ٗٚ اُز٠ ال ٣ٞعذ ثٜب أهبسثْٜ ٓغ أػلبئْٜ ٖٓ 

 اُؼَٔ ثٌ٘زشٝالد ا٤ٌُِخ

ٝاُطالة ثؤعٔبء اُغبدح أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٓٞاكبٙ ٗبئت سئ٤ظ اُغبٓؼٚ ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ  .2

 ٝا٤ُٜئخ أُؼبٝٗٚ اُوبئ٤ٖٔ ثؤػٔبٍ أُالؽظبد ثب٤ٌُِخ

ٓٞاكبٙ ٗبئت سئ٤ظ اُغبٓؼٚ ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة ثؤعٔبء اُغبدح اػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ  .3

 ٝٓؼب٤ْٜٗٝ اُز٣ٖ ٣زْ رٞص٣ؼْٜ ػ٠ِ ٤ًِبد اُغبٓؼٚ ُِو٤بّ ثؤػٔبٍ آالؽظخ

 اُغبٓؼٚ ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة ثزش٤ٌَ اٌُ٘زشٝالد ُِلظَ اُذساع٠ ٓٞاكبٙ ٗبئت سئ٤ظ .4

اؽطبس االداسح اُؼبٓٚ ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ ثبُغبٓؼٚ ثزش٤ٌَ ُغبٕ أػٔبٍ االٓزؾبٗبد ثب٤ٌُِبد  .5

 ُِٔشاعؼٚ

شئٕٞ  –رٞهق ع٤ٔغ االعبصاد ُغ٤ٔغ اُؼب٤ِٖٓ ثبالداسح اُؼبٓخ ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة  .6

 ح اُطج٤خ ثب٤ٌُِبداالداس –اُطالة ثب٤ٌُِبد

 خـ( تشكُم واػتًبد انهدبٌ انتُظًُُخ انًختهفخ:

٤ًَٝ  - ٣شأعٜب ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة)ُغ٘خ اداسح ٝٓزبثؼٚ ع٤ش االٓزؾبٗبد  .1

 اُذساعبد اُؼ٤ِب ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ(ا٤ٌُِخ ُشئٕٞ 

 ُغبٕ ٝػغ اداسح االٓزؾبٗبد .2

 ُغبٕ االػذاد ٝاُز٘ظ٤ْ .3

 اٌُ٘زشٍُٝغبٕ  .4

 أُالؽظخأُشاهجخ ٝ ُغبٕ .5

 االٓزؾبُٕغبٕ  .6

 ُغبٕ اُشطذ .7

 ُغ٘خ ٓشاعؼٚ أٝسام االعبثٚ .8

 اُِغبٕ اُخبطخ .9

 ُغ٘خ اُزؾو٤وبد ٝاالعزشبساد اُوب٤ٗٞٗٚ ُِغبٕ االٓزؾبٗبد .10

 ُغ٘خ اُشػب٣ٚ اُطج٤خ .11
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 ثبنكهُخ انسُىٌ  يخطظ انتمىَى د(

 َىفًجش أكتىثش سجتًجش

 دٝس أٍٝ ٓبعغزشآزؾبٗبد  - آزؾبٗبد اُٞؽذاد اُزؼ٤ٔ٤ِخ - 

آزؾبٗبد ٓ٘زظق اُلظَ  -

 اُذساع٢ )اُجشٗبٓظ اُزو٤ِذ١(

 فجشاَش َُبَش دَسًجش

 آزؾبٗبد اُٞؽذاد اُزؼ٤ٔ٤ِخ -

 دًزٞساحدٝس أٍٝ  -

آزؾبٗبد اُلظَ اُذساع٢  -

األٍٝ اُ٘ظش٣خ ٝاُؼ٤ِٔخ )اُذٝس 

 اُجشٗبٓظ اُزٌب٢ِٓ(-األٍٝ 

بد اُلظَ اُذساع٢ آزؾبٗ -

ألػٔبٍ اُغ٘خ )اُجشٗبٓظ 

 اُزو٤ِذ١( 

آزؾبٗبد اُلظَ اُذساع٢  -

األٍٝ اُ٘ظش٣خ ٝاُؼ٤ِٔخ )اُذٝس 

 اُجشٗبٓظ اُزٌب٢ِٓ(-اُضب٢ٗ 

 

 يبَى إثشَم يبسس

 آزؾبٗبد اُٞؽذاد اُزؼ٤ٔ٤ِخ -

آزؾبٗبد ٓ٘زظق اُلظَ  -

 اُذساع٢ )اُجشٗبٓظ اُزو٤ِذ١(

 آزؾبٗبد اُٞؽذاد اُزؼ٤ٔ٤ِخ - ٓبعغزشدٝس أٍٝ آزؾبٗبد  -

 دًزٞساحدٝس أٍٝ  -

 أغسطس َىنُى َىَُى

آزؾبٗبد اُلظَ اُذساع٢  -

األٍٝ اُ٘ظش٣خ ٝاُؼ٤ِٔخ )اُذٝس 

 اُجشٗبٓظ اُزٌب٢ِٓ(-األٍٝ 

بد اُٜ٘بئ٤خ ُٔوشساد ٓزؾبٗاال -

 اُجشٗبٓظ اُزو٤ِذ١

آزؾبٗبد اُلظَ اُذساع٢  -

اُظ٤ل٢ اُ٘ظش٣خ ٝاُؼ٤ِٔخ 

 )اُجشٗبٓظ اُزٌب٢ِٓ(

 

آزؾبٗبد اُلظَ اُذساع٢  -

األٍٝ اُ٘ظش٣خ ٝاُؼ٤ِٔخ )اُذٝس 

 اُجشٗبٓظ اُزٌب٢ِٓ(-اُضب٢ٗ 

بد اُٜ٘بئ٤خ ُٔوشساد ٓزؾبٗاال -

اُجشٗبٓظ اُزو٤ِذ١ )اُذٝس 

 اُضب٢ٗ(

 ٓخطؾ اُزو٣ْٞ اُغ١ٞ٘ ث٤ٌِخ اُطت اُجشش١، عبٓؼخ اُضهبص٣ن: ٣-شكم

 :ػُذ اختُبس انمبئًٍُ ػهً اػًبل االيتحبَبد انًؼبَُش انىاخت تىافشهبهـ(  

 يؼبَُش اختُبس سؤسبء انكُتشوالد -

  ُذ٣ْٜ خجشح ٝاعؼخ ك٠ اػٔبٍ اٌُ٘زشٍٝ ٝع٤ش االٓزؾبٗبد )أُشبسًٚ ك٢ اػٔبٍ االٓزؾبٗبد

 ُٔذح دٝسر٤ٖ ػ٢ِ االهَ(

  ٍاالٓزؾبٗبد(إ ٣ٌٞٗٞا ػ٠ِ ٝػ٠ ربّ ثٜٔبْٜٓ ٝٓغئ٤ُٞبرْٜ )اعز٤بص دٝسح اُزب٤َٛ الػٔب 

  ُذ٣ْٜ اُوذسح ػ٠ِ ارخبر اُوشاساد أُ٘بعجخ ك٠ اُٞهذ أُ٘بعت 

  ُذ٣ْٜ اٌُلبءح ك٠ اُزؼبَٓ ٓغ االكشاد 

  َٔإ ٣زغٔٞا ثبُذهخ ٝاُؾلبظ ػ٠ِ عش٣خ اُؼ 

 ُذ٣ْٜ اُوذسح ػ٠ِ ؽغٖ اداسح االصٓبد 

 ّاُوذسح ػ٠ِ اُزؼبَٓ ٓغ االخش٣ٖ ثٜذٝء ٝؽض 

 ُذ٣ْٜ طلبد االُزضاّ ٝاُظجش 

  ُذ٣ْٜ أهبسة ٖٓ اُطالة ؽز٠ اُذسعخ اُشاثؼٚ ك٠ اٌُ٘زشٍٝ أُغئٍٞ ػ٤ُٚ٘ظ 
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 :يؼبَُش اختُبس أػضبء انكُتشوالد -

 ٚ٤ُظ ُذ٣ْٜ عضاءاد رؤد٣ج٤خ ٣ٝزظلٕٞ ثؾغٖ اُغؼ. 

 ٣زظق ثبُذهٚ ك٠ االداء. 

 االُزضاّ ثز٘ل٤ز اُزؼ٤ِٔبد ٝؽغٖ اُزظشف. 

 ٚ٣زظق ثبالٓبٗٚ ٝأُؾبكظخ ػ٠ِ اُغش٣خ ٝاُشلبك٤. 

  ٖاداسح اُٞهذؽغ. 

 ٚ٤ُظ ُذ٣ْٜ أهبسة ٖٓ اُطالة ؽز٠ اُذسعخ اُشاثؼ. 

 إٔ ٣زْ ثبُٔضبثشح ٝاُؼَٔ اُذأة. 

 ػ٠ِ ٓؼشكٚ ثبُٜٔبّ أٌُِق ثٜب ٝاُخبطٚ ثؤػٔبٍ االٓزؾبٗبد. 

 :يؼبَُش اختُبس سؤسبء انهدبٌ و انًالحظٍُ -

 ٚ٤ُظ ُذ٣ْٜ أهبسة ٖٓ اُطالة ؽز٠ اُذسعخ اُشاثؼ. 

  ٝاُؾ٤بد ٝاُشلبك٣ٚ٤زظلٕٞ ثبُٔٞػٞػ٤خ. 

 ٚٗ٣زظلٕٞ ثبُظذم ٝاالٓب.. 

 ّهذسح ػ٠ِ اُزؼبَٓ ٓغ االخش٣ٖ ثٜذٝء ٝؽض. 

 .ؽغٖ ٝعشػخ ارخبر اُوشاس ك٠ أُٞاهق اُؾشعخ أٝ أُلبعئخ 

 

  ُفُز:يشحهخ انت -٢

 :اخشاءاد وضغ انًبدح االيتحبَُه ثًب َستىفً انًؼبَُش االكبدًَخ انًشخؼُه انمىيُه ( أ

  االًبد٤ٔ٣خ ٝٓئششاد اُجشٗبٓظ اُزبثغ ُٚ أُوشس اُذساع٠ٓشاعؼٚ أُؼب٤٣ش 

 ٓشاػٚ رٞط٤ق أُوشس ٓغ ٓب رْ رذس٣ظ ٖٓ ٓٞػٞػبد 

 ٓشاعؼٚ ٗٞارظ اُزؼِْ أُزٞهؼٚ ٝأٗٞاػٜب ٝٓغزٞا٣برٜب 

 ِْرؾذ٣ذ أُؾزٟٞ اُذساع٠ اُزٟ رْ رذس٣غٚ ٝٓذٟ اسرجبؽٚ ثبُزٞط٤ق ٝٗٞائظ اُزؼ 

 س٣غ٤ٚ كؼال ٖٓ ٓوشسادروزظش أعئِخ االٓزؾبٗبد ػ٠ِ ٓب رْ رذ 

 ٓشاػبٙ اُٞصٕ اُ٘غج٠ ُٔٞػٞػبد أُوشس اُذساع٠ ٝٓذٟ رٔض٤ِٜب داخَ االخزجبس 

 ٓشاػبٙ اُٞصٕ اُ٘غج٠ ُٔغز٣ٞبد االٛذاف ٝٓذٟ رٔض٤ِٜب داخَ االخزجبس 

  َٜاُظ٤بؿٚ أُجذئ٤خ ُالعئِخ ك٠ ػٞء أٗٞاع االٛذاف ٝٓغز٣ٞبرٜب ٓغ ٓشاػبد اُزذسط ٖٓ اُغ

 االطؼت ا٠ُ

 ٙاالثزؼبد ػٖ االعئِخ اُز٠ رؼزٔذ ػ٠ِ اُؾذط ٝاُزخ٤ٖٔ ك٠ ادساى االعبثٚ ٓشاػب 

 ٚٓشاػبٙ اُز٘ٞع ث٤ٖ أٗٔبؽ االعئِخ أُخزِل 

 ٍرؾذ٣ذ اُشٌَ اُٜ٘بئ٠ ُالعئِخ اُز٠ ٝهغ االخز٤بس ػ٤ِٜب ٝرؾذ٣ذ صٖٓ االعبثٚ ػ٠ِ ًَ شئا 

 اُزؤًذ ٖٓ ٓشاػبٙ االعئِخ ُِلشٝم اُلشد٣خ ث٤ٖ اُطالة 

 ُٜ٘بئ٤خ ٖٓ ُغ٘خ ٝػغ االٓزؾبٗبد ٝاعشاء اُزؼذ٣الدأُشاعؼٚ ا 

 اػزٔبد االٓزؾبٕ ٖٓ اُِغ٘خ أُخزظخ 
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 :ولُبس َىاتح انتؼهى انًستهذفه بدااليتحبَ لىاػذ اػذاد( ة

 لىاػذ تتؼهك ثبنشكم انؼبو الوساق االيتحبَبد  -

  َٝاُغئاٍ  16إٔ رطجغ ٖٓ خالٍ اُؾبعت اال٠ُ ػ٠ِ إٔ رٌٕٞ سأط اُغئاٍ ثؾغْ خؾ ال ٣و

 ٝأُغبكٚ ث٤ٖ االعطش ٓغبكٚ ٝٗظق 14ٗلغٚ ال ٣وَ ػٖ ؽغْ 

  إ رشَٔ اُٞسهٚ االٓزؾب٤ٗٚ شؼبس اُغبٓؼٚ ، ًٔب ٣ٌزت اعْ ا٤ٌُِخ ٝاُوغْ ك٠ اُغبٗت اال٣غش

 ٖٓ اُٞسهٚ ك٠ ؽبُخ إٔ رٌٕٞ ط٤ـٚ االٓزؾبٕ ثبُِـٚ االٗغ٤ِض٣خ

 ٓزؾبٕ ك٠ اُغبٗت اال٣ٖٔ ٖٓ إ ٣ٌزت ربس٣خ ٝصٖٓ االٓزؾبٕ ٝاُلشهٚ ٝاُٞهذ أُخظض ُال

 اُٞسهٚ ك٠ ؽبُخ إٔ رٌٕٞ ط٤ـٚ االٓزؾبٕ ثبُِـخ اُؼشث٤خ

 ٚإٔ ٣ٌزت أعْ االٓزؾبٕ ) أُوشس ٝاُؼبّ اُغبٓؼ٠ ٝاُلظَ اُذساع٠ ( ك٠ ٓ٘زظق اُٞسه 

 إٔ ٣ٌزت رؼ٤ِٔبد االعبثٚ ارا ًبٗذ ػشٝس٣خ ك٠ أٍٝ طلؾخ 

  ( ٖ16إ رٌزت أسهبّ االعئِخ ثخؾ ٝاػؼ ال ٣وَ ػ )  ًٔب ٣ٞػؼ ػذد االعئِخ االعبثٚ ػ٤ِٜب

 ٓضَ )أعت ػٖ صالس أعئِخ كوؾ ٓٔب ٣ؤر٠(

  ػذّ ػـؾ االشئِخ االٓزؾب٤ٗٚ ك٠ اُٞسهٚ االٓزؾب٤ٗٚ ثؾ٤ش رظٜش ٌٓذعخ رشثي اُطبُت ك٠

 هشاءرٜب

 ْٜإٔ ٣زؼٖٔ ٓظشٝف االٓزؾبٕ أعٔبء ُغ٘خ أُٔزؾ٤ٖ٘ ٝرٞه٤ؼبرْٜ ٝأسهبّ ر٤ِلٞٗبر 

  ٕػ٠ِ ٗغخز٤ٖ أط٤ِز٤ٖ أؽذٛٔب ٓٞهؼٚ ٖٓ ُغ٘خ أُٔزؾ٤ٖ٘ ٝاالخشٟ ٣شَٔ ٓظشٝف االٓزؾب

 ِزظ٣ٞشُاعزخذآٜب  ٣زْ

 ٚػ٘ذ اٗزٜبء االعئِخ رٌزت ػجبسٙ )اٗزٜذ االعئِخ( ك٠ أعلَ اُٞسه 

  ٖٓ إٔ رٞصع ػذد اُذسعبد اُخبطخ ثٌَ عئاٍ أٓبّ ًَ عئاٍ ٝاُذسعبد اُخبطٚ ثٌَ عضء

 أعضاء اُغئاٍ

 انىسله االيتحبَُهلىاػذ تتؼهك ثًضًىٌ  -

  إٔ رٌٕٞ االعئِخ ٌٓزٞثٚ ُـٚ عِٜخ ٝٝاػؾخ ٝرؾزَٔ اُِجظ أٝ اُـٔٞع 

  ؽجوب ُزٞط٤ق أُوشس  –إٔ رٔضَ اداسح ع٤ٔغ أُٞػٞػبد ٝاُٞؽذاد اُذساع٤خ أُوشسح

 أُٞاطلبد ٝعذٍٝ

 ٚإٔ رو٤ظ االعئِخ ٗٞارظ اُزؼِْ أُغزٜذك 

 شٟ ٓوب٤ُٚإٔ رزؼٖٔ اُٞسهخ االٓزؾب٤ٗٚ أعئِخ ٓٞػٞػ٤ٚ ٝأخ 

 ٝاالًٔبٍ، ٝأُوبثِخ ٝأُضاٝعٚإٔ رٌٕٞ االعئِخ أُٞػٞػ٤ٚ ٖٓ ٗٞػ٤ٚ االخز٤بس ٖٓ ٓزؼذد ، ،

 ٝاُظٞاة ٝاُخطؤ ٓغ اُزؼ٤َِ

 ر٘ٞع االعئِخ ُو٤بط أُٜبساد ٝاالٛذاف أُخزِلٚ اُز٠ اًزغجٜب اُطبُت 

   ٟٞاالٓزؾبٕ ٓغ ُـٚ ٝأعِٞة اُزذس٣ظ ُـٚإ ٣ز٘بعت ٓغز 

  ز٤بس ٖٓ ٓزؼذد ٣الؽع اال ٣وَ اُجذائَ ػٖ أسثؼٚ ثذائَ ٣ٝلؼَ االثزؼبد ػ٘ذ ٝػغ أعئِخ اخ

٤ُغذ ٝاؽذح ٓٔب عجن ( ٣ٝلؼَ اال ٣ٌٕٞ اُغئاٍ ك٠  –ػٖ اُجذائَ ٓضَ) ًَ ٓب عجن طؾ٤ؼ 

 ط٤ـٚ اُ٘ل٠

 ٚرغ٘ت رٌشاس ٝرذاخَ ٝ ، ثؾ٤ش ٣ٌٕٞ ٓالئٔب ُؼذد االعئِخ ٝٗٞػ٤زٜبإ ٣شاػ٠ صٖٓ االعبث

 عئاٍأُطِٞة ك٠ أًضش ٖٓ 

 

 لىاػذ االيتحبَبد انشفهُخ -

  ٌَُ ٣طجن ٗظبّ اُغِغبد اُشل٤ٜخ ػ٠ِ أُٞاد أُؾذد ُٜب آزؾبٕ شل٠ٜ ٝكوب ُِٞائؼ اُذاخ٤ِخ

٤ًِخ ، ٝال رؼوذ آزؾبٗبد شل٤ٜخ ُِٔٞاد أُٔزذح اإل ك٠ ٜٗب٣خ اُؼبّ اُذساع٢ ، ًٔب ال ٣زْ رغضئخ 
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، اإل ارا ٝعذ ٗض طش٣ؼ ثبُالئؾخ  أُوشساد ألٟ رخظظبد ٓخزِلخ ك٠ اإلٓزؾبٗبد اُشل٤ٜخ

 اُذاخ٤ِخ ثب٤ٌُِخ .

  رشٌَ ُغبٕ االٓزؾبٗبد اُشل٤ٜخ ٖٓ صالصخ ٖٓ االػؼبء ، ٝال رض٣ذ ػٖ أسثؼخ أػؼبء ُِغِغخ

 اُٞاؽذح ثب٤ٌُِخ ثٔؼذٍ عِغخ ٌَُ خٔغخ ؽالة

 د ٣غت ػ٠ِ اداسح شئٕٞ اُطالة ثب٤ٌُِخ اُز٘غن ٓغ االهغبّ اُؼ٤ِٔخ إلػذاد عذاٍٝ االٓزؾبٗب

اُشل٤ٜخ ٝرٞصع اُطالة ػ٠ِ ُغبٕ أُٔزؾ٤ٖ٘ ٝٓٞاكبح، اداسح االٓزؾبٗبد ثبإلداسح اُؼبٓخ 

 ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝثظٞسح ٖٓ رش٤ٌَ ٝرٞصع ُغبٕ أُٔزؾ٤ٖ٘ ثبالٓزؾبٗبد اُشل٣ٞخ

 :و انمبئًٍُ ػهٍ اػًبل االيتحبَبديهبخـ( 

 انكُتشول -أوال

 )انفشلخ/انىحذح انتؼهًُُخ/انجشَبيح(يٍ أػضبء هُئخ انتذسَس سئُس انكُتشول  يهبو -١

  ػشٝسح اُزٞاعذ ك٠ هبػخ االٓزؾبٕ هجَ اٗزٜبء صٖٓ اُزؾش٣شٟ ث٘ظق عبػخ ٝرُي ر٤ٜٔذا

العزالّ ًشاعبد اإلعبثخ ٖٓ أ.د/ سئ٤ظ ُغ٘خ اُ٘ظبّ ٝأُشاهجخ ثبششاف أ.د./ أُششف اُؼبّ 

 ػ٠ِ االٓزؾبٗبد ٝرؾش٣ش ٓؾؼش ثبالعزالّ ػ٠ِ إٔ ٣شاػ٠ ا٥ر٠ : 

o  ّإٔ رٌٕٞ ًشاعبد اإلعبثخ ٓخزٞٓخ ثخبرْ اٌُ٘زشٍٝ ًٝزُي ثخبرْ أ.د./سئ٤ظ ُغ٘خ اُ٘ظب

 ٝأُشاهجخ. 

o  ًَ إٔ رٌٕٞ ٓشرجخ ثؤسهبّ اُغِٞط ٝكوب ٌَُ رخظض ٝك٠ األظشف أُؼذح ثزُي ٓغ

 ظشف ٝسهخ أعئِخ أُبدح. 

o ٠ِ اُزٞاعذ ثٔوش اٌُ٘زشٍٝ ٝرُي ُٞػغ األسهبّ اُغش٣خ ٓغ أ.د./ أُششف اُؼبّ ػ

 االٓزؾبٗبد ثش٣بعخ أ.د./ ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ك٠ ٗلظ ٣ّٞ االٓزؾبٕ. 

  كشص ًشاعبد اإلعبثخ ٝرٜٔب ثخبرْ سئ٤ظ اٌُ٘زشٍٝ ٝخزْ اٌُشاعخ ٖٓ اُذاخَ ػ٠ِ آخش

 طلؾخ اعبثخ ٓغ أ.د./ أُششف اُؼبّ ػ٠ِ االٓزؾبٕ ٝثش٣بعخ أ.د./ ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ. 

 ؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ أٌُِل٤ٖ ثزظؾ٤ؼ ٓخبؽجخ اُغبدح سإعبء األهغبّ ثوشاساد اُغبدح أػ

أٝسام اإلعبثخ ػ٠ِ إٔ رٌٕٞ ٓٞػؾخ ػ٠ِ ٝسهخ األعئِخ اعْ اُؼؼٞ دسعخ اُغئاٍ 

 ٝثؼشٝسح االٓزؾبٕ ٖٓ رظؾ٤ؼ أُبدح خالٍ ػششح أ٣بّ ٖٓ ربس٣خ االٓزؾبٕ. 

  ٌٕٞٓخبؽجخ اُغبدح سإعبء األهغبّ ثبُذسعبد اُشل٣ٞخ ٝاُؼ٤ِٔخ ػوت االٓزؾبٗبد ػ٠ِ إٔ ر

 ظشف ٓـِن ًٝزُي أُغٞداد. ك٠ 

  ٝرُي ُٔزبثؼخ أػٔبٍ اُزظؾ٤ؼ ؽز٠  9ػشٝسح اُزٞاعذ ك٠ ٓوش اٌُ٘زشٍٝ ٤ٓٞ٣ب ٖٓ اُغبػخ

 ظٜشا.  12اُغبػخ اُـ 

  ٓزبثؼخ ػ٤ِٔخ اُزظؾ٤ؼ ثبُ٘غجخ ُؼؼٞ ٤ٛئخ اُزذس٣ظ إٔ رٌٕٞ اُذسعخ ثذاخَ اٌُشاعخ ٓطبثوخ

 زٞه٤غ ػ٤ِٜب ثذاخَ ٝاُخبسط. ُخبسط اٌُشاعخ ػ٠ِ إٔ رذٕٝ ك٠ اُخبٗخ أُخظظخ ٝاُ

  ثؼذ االٗزٜبء ٖٓ ػ٤ِٔخ رظؾ٤ؼ أُبدح ٝرٞه٤غ أ.د,/ سئ٤ظ اُوغْ ػ٠ِ أٝسام اإلعبثخ رٌزت

 اُذسعخ ثبُؾشٝف اُٜغبئ٤خ. 

 اُزؤًذ ٖٓ ع٤ش أػٔبٍ اُزظؾ٤ؼ 

  ٕػذّ اعزالّ ًشاعبد اعبثخ اُطالة ُإلٓزؾبٗبد اُ٘ظش٣خ ٖٓ اُغبدح أُظؾؾ٤ٖ اال ثؼذ ا

 اإلعبثخ أُٞهغ ٖٓ ُغ٘خ آزؾبٕ أُوشسرشكن ث٘ٔٞرط 

  َاُزؤًذ ٖٓ طؾخ أػٔبٍ ٓشاعؼخ اُزظؾ٤ؼ ٖٓ اُغبدح أػؼبء اٌُ٘زشٍٝ ًٝزُي طؾخ ٗو

 اُذسعبد ػ٢ِ اٌُشاعخ ٝؽغبة ٓغٔٞػٜب

 اعزالّ ًشٞف دسعبد االٓزؾبٗبد اُشل٣ٞخ ٝاُإلششاف ػ٢ِ سطذ ٛزٙ اُذسعبد 

 شاف ػ٢ِ ػ٤ِٔخ اُشطذ اُٜ٘بئ٢ ُٜبكغ عش٣خ أٝسام اعبثخ االخزجبساد اُ٘ظش٣خ ٝاإلش 
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 ٓشاعؼخ ػ٤ِٔبد اُشطذ اُخبطخ ثغ٤ٔغ آزؾبٗبد أُوشساد أُخزِلخ ٗظش٣خ ٝشل٣ٞخ 

 اإلششاف ػ٢ِ أػٔبٍ االٗزٜبء ٖٓ اُ٘ز٤غخ اُخبطخ ثبُلشهخ ٝاػزٔبدٛب هجَ اػالئٜب 

  ًَ اإلششاف ػ٢ِ سطذ دسعبد االٓزؾبٗبد اُ٘ظش٣خ ٝػَٔ اإلؽظبئ٤خ اُخبطخ ث٘ز٤غخ

 س ػ٢ِ ؽذح ٝارخبر اإلعشاء أُ٘بعت ؽجوبً ُ٘زبئظ االؽظبئ٤خٓوش

  ّر٤ٌِق أؽذ أػؼبء اٌُ٘زشٍٝ أٝ ع٤بدرٚ ثٔزبثؼخ سطذ اُذسعبد اُخبطخ ثٌَ ٓبدح ػ٢ِ ٗظب

( اُخبطخ ثبُغبٓؼخ ٝاُزؤًذ ٖٓ ٓشاعؼزخ اُج٤بٗبد ٝاُزبًذ ٖٓ  LMSأُؼِٞٓبد اإلداس٣خ ) 

 طؾزٜب

 )يٍ أػضبء هُئخ انتذسَس(: يهبو ػضى انكُتشول -٢

  اُزٞاعذ ك٢ اُِغبٕ هجَ ٓٞػذ اٗؼوبد االٓزؾبٕ ثؾٞا٢ُ ٗظق عبػخ ُـغزالّ أٝسام اعئِخ

 االٓزؾبٕ ٝأٝسام اإلعبثخ ٖٓ سئ٤ظ اٌُ٘زشٍٝ ك٢ أظشف ٓؾٌٔخ اُـِن

 ٕاُزٞاعذ اُذائْ ثبُِغبٕ ؽٞاٍ كزشح االٓزؾب 

 خ االٓزؾبٕ ٝاثوبئٚ ٝاخجبس سئ٤ظ ػذّ اُغٔبػ أل١ ؽبُت ثبُذخٍٞ ثؼذ ٗظق عبػخ ٖٓ ثذا٣

اٌُ٘زشٍٝ ألٕ رُي ٣زطِت ٓٞاكوخ اُغ٤ذ األعزبر اُذًزٞس ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ 

 ٝاُطالة

  ًاُزؤًذ ٖٓ ػذّ ٝعٞد أُؾٍٔٞ اُخبص ثبُطالة ؽز٢ ُٞ ًبٕ ٓـَ م 

  ٚٔٝاُشعٞع ُٔ٘ذٝة ك٢ ؽبُخ ػذّ ٝعٞد اعْ ؽبُت ك٢ ؽبكظخ األعٔبء ٣شع٢ ػذّ اػبكخ اع

 شئٕٞ اُطالة ُلؾض ؽبُزٚ

 .ٕاُزٞه٤غ ػ٢ِ خزْ اٌُ٘زشٍٝ أُٞعٞد ػ٢ِ ًشاعبد اإلعبثخ أص٘بء اإلٓزؾب 

  ٕػذّ اخلبء ث٤بٗبد اُطالة ػ٢ِ ًشاعخ اإلعبثخ اال ثؼذ اعزالّ اٌُشاعبد ٖٓ ٓالؽظ٢ اُِغب

 ؽجوب ٌُشٞف اُؾؼٞس ٝاُـ٤بة.

 ػؼبء اٌُ٘زشٍٝ ثؾظش اُـ٤بة ٝاعزالّ ثؼذ ٓشٝس عبػخ ٖٓ ثذء اإلٓزؾبٕ ٣وّٞ أؽذ أ

 ًشاعبد اُضائذح ُزغِْ ثؼذ رُي ُشئ٤ظ اٌُ٘زشٍٝ.

  ٖٓػذّ اُغٔبػ ألٟ ؽبُت ثبُخشٝط ٖٓ األٓزؾبٕ هجَ ٓؼ٢ ٓذح ال روَ ػٖ ٗظق ص

 األٓزؾبٕ.

 .ٍٝرغ٤ِْ ٝرغِْ أٝسام اإلعبثخ ٖٓ سئ٤ظ اٌُ٘زش. 

 .رغ٤ِْ ٝرغِْ أٝسام اإلعبثخ ٖٓ أُظؾؼ 

 ُزظؾ٤ؼ ٝاُزؤًذ ٖٓ رظؾ٤ؼ ع٤ٔغ أعضاء اإلعبثخ.ٓزبثؼخ ػ٤ِٔخ ا 

 .اُزؤًذ ٖٓ ه٤بّ ُغ٘خ أُٔزؾ٤ٖ٘ ثزظؾ٤ؼ ع٤ٔغ األعؤُخ 

 .ٖاُزؤًذ ٖٓ طؾخ ٗوَ اُذسعبد ٖٓ داخَ ا٠ُ خبسط ًشاعخ اإلعبثخ ٝرٞه٤غ أُظؾؾ٤ 

 .اُزؤًذ ٖٓ عٔغ اُذسعبد ػ٠ِ اٌُشاعخ 

 ث٘ظْ ٝهٞاػذ ٛزٙ األٓزؾبٗبد اعزالّ ًشٞف اُذسعبد اُؼ٤ِٔخ إ ٝعذ ٝاُزؤًذ ٖٓ اإلُزضا ّ

 ا٤ٌُِخ. داخَ

  اُو٤بّ ثؼ٤ِٔخ ادخبٍ اُج٤بٗبد ٝاُذسعبد اُخبطخ ثبُطالة ُالخزجبساد أُخزِلخ ٌَُ ٓوشس

 ٝرُي ثؼذ كغ عش٣خ ًشاعبد اإلعبثخ اُ٘ظش٣خ ػٖ ؽش٣ن سئ٤ظ اٌُ٘زشٍٝ.

 اُو٤بّ ثؤػٔبٍ اػذاد اُ٘ز٤غخ اُٜ٘بئ٤خ ٝٓشاعؼزٜب ٝػشػٜب ػ٠ِ سئ٤ظ اٌُ٘زش.ٍٝ 

 :الٌ َتُدخ االيتحبٌيهبو وتؼهًُبد ألػضبء ندُخ انشصذ واػ -٣

  رجذأ ػ٤ِٔخ سطذ اُذسعبد ثٔغشد ٝطٍٞ أػذاد ًبك٤خ ٖٓ ًشاعبد اإلعبثخ ثؼذ رظؾ٤ؾٜب

 رغٔؼ ُِغبٕ ثجذأ ػ٤ِٔخ اُشطذ .
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  ؽظش أػذاد ًشاعبد اإلعبثخ ٝٓطبثوزٜب ػ٠ِ األػذاد أُٞػؾخ ثجطبهبد رغ٤ِْ ًشاعبد

 ُِٔظؾؾ٤ٖ ، ٝاُزؤًذ ٖٓ رٞه٤غ ع٤ٔغ اُغبدح أُظؾؾ٤ٖ ػ٠ِ ًشاعبد اإلعبثخ .اإلعبثخ 

  ٣وّٞ أػؼبء اٌُ٘زشٍٝ ثٔشاعؼخ ًشاعبد اإلعبثخ ٖٓ اُذاخَ ُِزؤًذ ٖٓ رظؾ٤ؼ ع٤ٔغ

عضئ٤بد األعئِخ ٝعٔغ دسعبد األعئِخ ٝٓطبثوبرٜب ُِذسعخ ا٤ٌُِخ أُضجزخ ػ٠ِ ؿالف ًشاعخ 

ؿ٤ش ٓظؾؾخ ٣طِت ٖٓ أُظؾؼ اُؾؼٞس ا٠ُ ٓوش ُغ٘خ  اإلعبثخ ، كبرا رج٤ٖ ٝعٞد اعبثخ

اٌُ٘زشٍٝ إلعزٌٔبٍ اُزظؾ٤ؼ ٓغ اُؾلبظ رٔبٓب ػ٠ِ عش٣خ ًشاعخ اإلعبثخ ، ٣ٝزْ رُي ثٞعٞد 

 سئئ٤ظ اٌُ٘زشٍٝ أُخزض .

  ٣زْ ٓشاعؼخ ٓغٔٞع اُذسعبد اُز٠ ؽظَ ػ٤ِٜب اُطبُت كبرا ٝعذ خظؤ ٓبدٟ ك٠ ػ٤ِٔخ اُغٔغ

اُشعٞع ا٠ُ أُظؾؼ ٓغ رٞػ٤ؼ إٔ اُزظؾ٤ؼ رْ ثٔؼشكخ ُغ٘خ روّٞ اُِغ٘خ ثزظؾ٤ؾٚ دٕٝ 

 اٌُ٘زشٍٝ ٣ٝٞهغ سئ٤ظ اٌُ٘زشٍٝ ػ٠ِ اُذسعخ ثؼذ رظ٣ٞجٜب .

  ًٕٔب ٣وّٞ ثٔشاعؼخ اُغٔغ اُخبسع٠ ٝاُزؤًذ ٖٓ اعز٤لبء رٞه٤ؼبد ع٤ٔغ أػؼبء ُغ٘خ اإلٓزؾب

 ٌَُ ٓوشس

 ٓ أػؼبء اُِغ٘خ .ال ٣غٞص إٔ ٣٘لشد ثبُشطذ أٝ اُؼ٤ِٔبد أُزظِخ ثٚ ػؼٞ ٝاؽذ ٖ 

  ٣٘جـ٠ ٓشاػبح اُذهخ اُزبٓخ ك٠ ًَ ػ٤ِٔبد اُشطذ ٝػشٝسح ٓشاعؼخ ًَ ػ٤ِٔخ ثؼذ اعشاءءٛب

اثزذاء ٖٓ اُشطذ ا٠ُ عٔغ اُذسعبد ٝاصجبد أُالؽظبد اُخبطخ ثبالػزاس ًٔب ٣شاػ٠ 

 اعز٤لبء رٞه٤ؼبد أػؼبء اُِغ٘خ ٝسئ٤غٜب ػ٠ِ ًَ ًشق ٖٓ ًشٞف اُشطذ هجَ اػزٔبدٛب .

  ٓشاػبح اُغش٣خ اُزبٓخ أص٘بء ػ٤ِٔخ اُشطذ ٝػذّ اراػخ أٝ رج٤ِؾ أ٣خ ٗزبئظ هجَ اػزٔبد ٣٘جـ٠

 اُ٘زبئظ ٝاػالٜٗب ثظلخ سع٤ٔخ .

 .سطذ ٓوشساد اُزخِق ك٠ اٌُ٘زشٍٝ ش٤ذ هجَ ثذأ اإلٓزؾبٗبد 

 ػبدح ٖٝٓ اُخبسط هجَ سطذ اُـ٤بة سطذ ٗز٤غخ اُؼبّ أُبػ٠ ثبُِٕٞ األؽٔش ُِجبه٤٤ٖ ُإل 

  ٓغ ٝاهغ ؽٞاكظٚسطذ اُـ٤بة 

  اصجبد األػزاس اُخبطخ ثبُطالة ٝاصجبد روذ٣شاد أُٞاد اُز٠ عجن إٔ ٗغؼ ك٤ٜب اُطبُت ك٠

آزؾبٗبد عبثوخ ٝسطذ دسعبد ٓٞاد اُزخِق ٝٓشاعؼخ رُي ثذهخ ػ٠ِ ٗزبئظ اإلٓزؾبٗبد 

 اُغبثلخ 

o . اُطبُت اُـبئت ثؼزس ٣ذٕٝ أٓبٓٚ ؿبئت ثؼزس 

o  خبٗخ اُذسعخ ُِٔبدح )ؽ( ٝاُزوذ٣ش ع.ط ٝال اُطبُت اُـبئت ثذٕٝ ػزس ٣ٌزت ك٠

 رغٔغ دسعبد

o . أُبدح 

o  اُطبُت اُزٟ طذس ػذح هشاس رؤد٣ج٠ ٣ٌزت ك٠ خبٗخ اُزوذ٣ش )ٓؾشّٝ( ٝال رغٔغ

 دسعبد أُبدح .

o  ٟاُطالة اُجبهٕٞ ُإلػبدح ثلشهزْٜ ٝعجن ٗغبؽْٜ ك٠ ثؼغ أُٞاد ٣ٌزت اُزوذ٣ش اُز

 عجن إٔ

o ( .-ٓخ ؽظَ ػ٤ِٚ كؼال )أٟ ال رٌزت ػال 

o :رٞؽ٤ذ ًشٞف اظٜبس اُ٘زبئظ ثبُ٘غجخ ُِطالة اُشاعج٤ٖ ًب٥ر٠ 

 . ٖؽالة ساعجٕٞ ُْٜٝ اُؾن ك٠ دخٍٞ اُلظ٤ِٖ اُذساع٤٤ 

 . ؽالة ساعجٕٞ ُْٜٝ اُؾن ك٠ دخٍٞ اُلظَ اُذساع٠ األٍٝ كوؾ 

 . ؽالة ساعجٕٞ ُْٜٝ ؽن دخٍٞ اُلظَ اُذساع٢ اُضب٠ٗ كوؾ 

  ْٛٓشاد اُشعٞة ٖٓ اُذاخَ ؽالة ٓلظ٤ُٖٞ ٜٗبٛئ٤ب العز٘لبرر

 ٝاُخبسط .

  اعزالّ ًشاعبد اعبثخ اإلٓزؾبٗبد اُؼ٤ِٔخ ًٝشٞف أػٔبٍ اُغ٘خ ٝٗزبئظ ِٓق اإلٗغبص أٝال

ٝاألٓزؾبٗبد اُشل٣ٞخ أٝ ارطج٤و٤خ ٖٓ االهغبّ هجَ كغ عش٣خ ًشاعبد االٓزؾبٗبد اُزؾش٣ش٣خ 
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ؽبٍ ٖٓ األؽٞاٍ  ٝرٌٕٞ اٌُشٞف ٓؼزٔذح ٖٓ سئ٤ظ ٓغِظ اُوغْ أُخزض ، ٝال ٣غٞص ثؤٟ

اعشاء أٟ رؼذ٣َ ػ٠ِ دسعبد اإلٓزؾبٗبد اُؼ٤ِٔخ أٝ اُشل٣ٞخ أٝ دسعبد أػٔبٍ اُغ٘خ ثؼذ 

 رغ٤ِٜٔب ا٠ُ ُغ٘خ اُشطذ .

  ٣وّٞ اٌُ٘زشٍٝ ا٤ُذٟٝ ثزغ٤ِْ ًشٞف اُشطذ ، ا٠ُ ً٘زشٍٝ أٌُج٤ٞرش ر٤ٜٔذا إلػذاد اؽظبئ٤خ

ذ٣شارْٜ اُؼبٓخ ، ٝػذد اُشاعج٤ٖ ثؼذد اُطالة أُزوذ٤ٖٓ ُالٓزؾبٕ ٝػذد اُ٘بعؾ٤ٖ ؽغت رو

 ٝرؾ٣َٞ ٛزٙ األسهبّ ا٠ُ ٗغت ٓئ٣ٞخ .

  ْػشع اؽظبئ٤خ ٗز٤غخ ًَ ٓوشس ػ٠ِ ُغ٘خ أُٔزؾ٤ٖ٘ أُشٌِخ ٖٓ أ.د / سئ٤ظ ٓغِظ اُوغ

 َ ا٤ٌُِخ ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة ، أ.د/ سئ٤ظ اٌُ٘زشٍٝ ، أعزبر أُوشس أٝ اُوبئْ ثبُزذس٣ظ ٤ًٝ

  ؿ٤ش ٓوجُٞخ رؼشع ػ٠ِ اُِغ٘خ اإلٓزؾب٤ٗخ أُشٌِخ ٖٓ هجَ اُوغْ ارا ًبٗذ ٗز٤غخ أُوشس

 ُزؾذ٣ذ هٞاػذ اُشأكٚ اُز٠ روشٛب اُِغ٘خ ثبُوغْ ٣ٝٞاكن ػ٤ِٜب ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ .

  ارا ُْ رزؾغٖ اُ٘ز٤غخ ٣شعَ خطبة سع٠ٔ ٖٓ سئ٤ظ اُوغْ ٝسئ٤ظ اٌُ٘زشٍٝ ا٠ُ ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ

ثبُوغْ ٖٓ ا٣غبد اُؾٍِٞ أُ٘بعجخ ٝرُي ر٤ٜٔذا ُزٞػ٤ؼ أُشٌِخ ٝث٤بٕ رؼزس اُِغ٘خ االٓزؾب٤ٗخ 

ُؼشع اُ٘ز٤غخ ػ٠ِ اُِغ٘خ اُؼ٤ِب ُالٓزؾبٗبد أُشٌِخ ٖٓ هجَ ٓغِظ ا٤ٌُِخ إلهشاس ٓبرشاٙ 

 ٓ٘بعجب .

  ٟٝرطجن هٞاػذ اُشأكٚ أٝ ٓب روشسٙ ُغبٕ أُٔزؾ٤ٖ٘ ؽغت اؽظبئ٤خ أُوشس ك٠ اٌُ٘زشٍٝ ا٤ُذ

َ ؽبُخ ػ٠ِ ؽذح ك٠ خبٗخ أُالؽظبد أٓبّ ًَ ًٝ٘زشٍٝ أٌُج٤ٞرش ًَ ػ٠ِ ؽذح ٝاصجبد ً

 ؽبُت .

  ٣زْ ؽجبػخ ًشق دسعبد اُطالة أُلظِخ ٌَُ ٓوشس ٝاُزٟ ٣ؾزٟٞ ػ٠ِ دسعبد اُؼ٠ِٔ

ٝاُزذس٣ت ٝاُ٘ظشٟ ٖٓ هجَ ً٘زشٍٝ أٌُج٤ٞرش ا٠ُ عبٗت اُوبئٔخ اُلؼ٤ِخ أُٞعٞدح ك٠ 

 اٌُ٘زشٍٝ ا٤ُذٟٝ ٝرُي ر٤ٜٔذا ُؼ٤ِٔخ أُشاعؼخ .

 ُطالة أُزوذ٤ٖٓ ُإلٓزؾبٕ ٝػذد اُ٘بعؾ٤ٖ ؽغت روذ٣شارْٜ اُؼبٓخ ٝػذد اؽظبء ػذد ا

أُزخِل٤ٖ ٝػذد اُشاعج٤ٖ ٝاُجبه٤ٖ ُإلػبدح ٝرؾ٣َٞ األسهبّ ا٠ُ ٗغت ٓئ٣ٞخ ، صْ ػَٔ ث٤بٕ 

اؽظبئ٠ ػٖ ٗز٤غخ االٓزؾبٕ اُؼبٓخ ، ٝٗزبئظ اإلٓزؾبٕ ٌَُ ٓبدح ، ٝاصجبد ٓالؽظبد اُِغ٘خ 

ُٔالؽظبد ػ٠ِ سئ٤ظ ػبّ اإلٓزؾبٕ ، أٝ ٖٓ ٣٘ٞة ػ٘ٚ ػ٠ِ اُ٘زبئظ ، ٝػشع ٛزٙ ا

٣ٝشاػ٠ أال رؼِٖ ٗزبئظ اإلٓزؾبٕ اال ثؼذ اػزٔبدٛب سع٤ٔب ٖٓ اُغ٤ذ األعزبر اُذًزٞس ػ٤ٔذ 

 ا٤ٌُِخ ثبُ٘غجخ ُغ٘ٞاد اُ٘وَ ٝاُغ٤ذ األعزبر اُذًزٞس سئ٤ظ اُغبٓؼخ ثبُ٘غجخ ُِغ٘ٞاد اُٜ٘بئ٤خ .

 اُشطذ أ, ًشٞف اظٜبس اُ٘زبئظ ٣ٝٔ٘غ اٌُشؾ أٝ  ٓشاػبح ػذّ اعشاء أٟ رؼذ٣َ ك٠ ًشٞف

 اعزخذاّ أُض٣َ أٝ اُزظؾ٤ؼ ٓ٘ؼب ثبرب .

   رزْ أُشاعؼخ ث٤ٖ اٌُ٘زشٍٝ ا٤ُذٟٝ ًٝ٘زشٍٝ أٌُج٤ٞرش ٓشر٤ٖ ػ٠ِ األهَ ، صْ ثؼذ رُي ٣ٞهغ

 اُطشكبٕ ػ٠ِ ًشٞف اُشطذ ر٤ٜٔذا إلػزٔبدٛب .

  ث٘غخخ ٓؼزٔذح ٖٓ اُ٘ز٤غخ اُشه٤ٔخ ُإلٓزؾبٕ كٞس رٞاك٠ اإلداسح اُؼبٓخ ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ ثبُغبٓؼخ

 اػالٜٗب .

 

 انًشالجخ وانًالحظخ -ثبَُب

 يٍ أػضبء هُئخ انتذسَس:  انًشالجخ وانًالحظخسئُس  يهبو -١
  اُزٞاعذ ك٢ ٓٞاػ٤ذ ٓؾذدح ٣زْ اػالٜٗب ثٞػٞػ ؽز٢ ٣غزط٤غ اُغبدح اُضٓالء أػؼبء ٤ٛئخ

 اُزذس٣ظ رغ٤ِْ أٝسام االٓزؾبٗبد ث٤غش

 ٓشاعؼخ عذاٍٝ االٓزؾبٗبد اُ٘ظش٣خ 

  ُِ٘ظبّ اُز١ ً ؽظش ٓوشساد اُزخِق ٝٓطبُجخ األهغبّ ثبٓزؾبٗبد أُوشساد أُخزِلخ ٝكوب

دسط ػ٤ِٚ ؽالة اُزخِلبد ٝاُطالة ٖٓ اُخبسط ، ٓغ ٓشاػبح اُغٔبػ ُٜئالء اُطالة ثؤداء 
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ً ُ٘ظبّ اُطالة أُ٘زظ٤ٖٔ اُزبثؼ٤ٖ ُ٘لظ االئؾخ ٓغ  اُزٞه٤غ ػ٢ِ اهشاس ك٢ االٓزؾبٗبد ٝكوب

 سؿجزٚ ك٢ رُي

  ٓشاعؼخ ًشٞف أػٔبٍ اُلظَ ٝاُؼ٢ِٔ ػ٘ذ اعزالٜٓب ٖٓ ٓ٘غن أُوشس ٝػذّ هجُٜٞب اال ارا

ًبٗذ ٓشطٞدح ثبُِـخ اُؼشث٤خ ، ٝٓٞهغ ػ٤ِٜب األعبرزح أُظؾؾ٤ٖ , ٝاالعزبر اُذًزٞس سئ٤ظ 

 اُوغْ

 اُلظَ ٝاُؼ٢ِٔ ُِطالة هجَ اُزؤ٤ًذ ػ٢ِ اُغبدح أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ اػالٕ ًشٞف أػٔب ٍ

 رغ٤ِٜٔب ٌُِ٘زشٍٝ

  اعزالّ ًشاعبد اإلعبثخ ُِٔوشساد أُخزِلخ ٖٓ اداسح االٓزؾبٗبد هجَ ٓٞػذ االٓزؾبٗبد ثٞهذ

 ًبف

 : رغ٤ِْ األر٢ ُشإعبء اُِغبٕ ٝرُي هجَ ثذء االٓزؾبٕ ثٞهذ ًبف 

o  ٓظبس٣ق أٝسام أعئِخ االٓزؾبٕ اُز٢ رْ اػذادٛب ٝاؿالهٜب ثٞاعطخ أعزبر أُوشس 

o رؼ٤ِٔبد االٓزؾبٕ اُٞاسدح ٖٓ أٍربر أُوشس إ ٝعذد 

o  سهْ ر٤ِلٕٞ صبثذ ٝسهْ ٓؾٍٔٞ إلٌٓبٕ االرظبٍ ثؤعزبر أُوشس ػ٘ذ اُؾبعخ 

  خبسعخ ػٖ ك٢ ؽبُخ رخِق ػؼٞ ٤ٛئخ اُزذس٣ظ أُغئٍٞ ػٖ اُوبػخ االٓزؾب٤ٗخ ُظشٝف

 اسادرٚ ٣وّٞ سئ٤ظ اٌُ٘زشٍٝ ثز٤ٌِق ػؼٞ آخش ٖٓ أػؼبء اٌُ٘زشٍٝ ثَٔء ٛزا اُلشاؽ

 َٓء اعزٔبسح اُزوش٣ش ا٢ٓٞ٤ُ ػٖ ع٤ش االٓزؾبٗبد 

 أُشٝس ػ٢ِ ُغبٕ االٓزؾبٗبد أُغئٍٞ ػٜ٘ب ُِزؤًذ ٖٓ ؽغٖ ع٤ش أػٔبٍ االٓزؾبٗبد 

 ُز٘ل٤ز٣خ ك٢ شؤٕ ؽبالد اُـش ٣شاػ٢ رطج٤ن ٓب ٝسد ك٢ هبٕٗٞ ر٘ظ٤ْ اُغبٓؼبد ٝالئؾزٚ ا

ًٔب ٣شاػ٢ إٔ ٣ز٢ُٞ اُزؾو٤ن ٓغ اُطالة ػؼٞ اُشئٕٞ  124ٝٓبدح  123ٝاُشـت ٓبدح 

 اُوب٤ٗٞٗخ

  ٕاعزالّ أٝسام اإلعبثخ ثؼذ اٗزٜبء االٓزؾبٕ ٖٓ سإعبء اُِغب 

  رغ٤ِْ ًشاعبد اإلعبثخ ألعزبر أُوشس أٝ ُٖٔ ٣٘ٞة ػ٘ٚ ك٢ ٗلظ ٣ّٞ االٓزؾبٕ ٣ٝشاػ٢

٢ رٞه٤غ أُظؾؾ٤ٖ ػ٘ذ رغ٤ِْ أٝسام اإلعبثخ ك٢ عغالد رؼذ ُٜزا اُـشع اُؾظٍٞ ػِ

ٓج٤ٖ ك٤ٜب أٍّ أُوشس ٝػذد األٝسام ٝربس٣خ اُزغ٤ِْ ُِزظؾ٤ؼ ٝربس٣خ اػبدرٜب ٌُِ٘زشٍٝ ػ٢ِ 

 إٔ رظؾؼ األٝسام داخَ اُغبٓؼخ

 ٝساماثالؽ ا٤ٌُِخ ثٔٞاػ٤ذ اعزالّ ٝرغ٤ِْ ًشاعبد اإلعبثخ ٝأعٔبء أُظؾؾ٤ٖ ٝاػذاد األ 

 اعزالّ االخزجبساد اُزؾش٣ش٣خ اُخبطخ ثٔوشساد اُلشهخ 

  َاُزؤًذ ٖٓ ٝػغ أٝسام األعئِخ اُخبطخ ثٌَ ٓبدح ك٢ ٓظبس٣ق ػ٤ِٜب اُج٤بٗبد اُزب٤ُخ ٓض

 اُزبس٣خ( –ا٤ُّٞ  -اُشٓض أٝ اٌُٞد  –اعْ أُوشس  –اُلشهخ  –اُوغْ اُؼ٢ِٔ –)ا٤ٌُِخ

 ِلخ ٓغ اػذاد أٝسام األعئِخ أُٞعٞدح داخَ اُزؤًذ ٖٓ رطبثن أػذاد اُطالة ثبُِغبٕ أُخز

 أُظبس٣ق اُخبطخ ثبُلشهخ

 : اعزالّ ًشٞف أعٔبء اُلشهخ ٓؼزٔذح ٖٓ أؿذاسح شئٕٞ اُطالة ٓٞػؼ ك٤ٜب ٓب ٢ِ٣ 

o اُطالة أُغزغذٕٝ ٝاُطالة اُجبهٕٞ ُإلػبدح 

o ٕاُطالة أُؾشٕٝٓٞ ٖٓ دخٍٞ اإلٓزؾب 

o ٔبئْٜأسهبّ اُغِٞط اُخبطخ ثبُطالة ٓذٝٗخ ثغٞاس اع 

  اعزالّ طٞسح ٖٓ ًشٞف اُؾؼٞس ٝاُـ٤بة ُِطالة اُخبطخ ثٌَ ٓبدح ػ٢ِ ؽذح , ٝرُي ثؼذ

 ػوذ االٓزؾبٕ ٓجبششح

 ٝػغ األسهبّ اُغش٣خ اُخبطخ ثٌشاعبد اعبثخ اُطالة 

  ْٛػَٔ عذٍٝ ُِغبدح أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ( أػؼبء ً٘زشٍٝ اُلشهخ) ٣ٞػؼ ٓٞاػ٤ذ رٞاعذ

 أُبدح ٝاُو٤بّ ثؼ٤ِٔخ اُزغ٤ِْ ثوبػبد اُزظؾ٤ؼثبٌُ٘زشٍٝ ألعزوجبٍ ٓظؾؾ٢ 

 اػذاد ا٣ظبالد ثٔب ٢ِ٣ 
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o  رغ٤ِْ ٓظبس٣ق األعئِخ اُخبطخ ثبُٔبدح ٣ّٞ ػوذ اخزجبسٛب اُ٘ظش١ ُشئ٤ظ ُغبٕ اُلشهخ

 طجبػ ٣ّٞ االٓزؾبٕ

o رغ٤ِْ ًشاعبد اإلعبثخ ألػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ اُوبئ٤ٖٔ ثؤػٔبٍ اُزظؾ٤ؼ 

 

 ندبٌ االيتحبٌ -ثبنثب

 :/انىحذاد انتؼهًُُخ/ثشايح انذساسبد انؼهُبندُخ ايتحبَبد انفشلخ انذساسُخ سئُسيهبو  -١

  أُشٝس ػ٠ِ هبػبد ػوذ األٓزؾبٕ ٝاُزبًذ ٖٓ ر٘بعت ػذد اُطالة ٓغ أُغبؽخ ٝاإلػبءح

 ٝاُز٣ٜٞخ هجَ اعشاء االٓزؾبٕ.

  ٕٝرٞص٣غ اُزؤًذ ٖٓ ٝػغ عذٍٝ األٓزؾبٗبد اُخبص ثبُلشهخ ٓشزٔال ػ٠ِ أٓبًٖ اُِغب

 اُطالة ػ٤ِخ ٝٓٞاػ٤ذ األٓزؾبٗبد.

  اُزؤًذ ٖٓ رغ٤ٜض هبػبد ػوذ آزؾبٗبد اُلشهخ ٝٓشاعؼخ أسهبّ اُغِٞط اُخبطخ ثبُطالة ػ٠ِ

 اٌُشٞف اُخبطخ ثبُلشهخ ٝأُؼزٔذٙ ٖٓ اداسح شئٕٞ اُطالة.

 :َٔاُزؤًذ ٖٓ ٝػغ اُزؼ٤ِٔبد اُخبطخ ثٌَ ُغ٘خ ػ٠ِ ُٞؽخ ٓغبٝسح ُٜب ٝرش 

o  .عذٍٝ األٓزؾبٕ اُخبطخ ثبُلشهخ 

o .اُزؼ٤ِٔبد اُٞاعت ارجبػٜب ك٠ اإلخزجبساد اُزؾش٣ش٣خ 

o .ٖأعٔبء سئ٤ظ اُِغبٕ ٝأُشاهج٤ٖ ٝأُالؽظ٤ 

o .عذٍٝ اإلخزجبساد اُؼ٤ِٔخ 

 .اُزؤًذ ٖٓ رغ٤ٜض ٝرؾؼ٤ش أٝسام اإلعبثخ ٝاُزؤًذ ٖٓ ػذدٛب ٝاػزٔبدٛب ثخزْ ا٤ٌُِخ 

 أُؾُٔٞخ ٖٓ اُطالة خبسط اُِغبٕ ٝ رُي ثبُزؤًذ ٖٓ  اُزؤًذ ٖٓ اإلػذاد ُزغ٤ِْ اُٜٞارق

اٌُشٞف أُؼذح ُزُي ٝعذٍٝ اُؼب٤ِٖٓ أُغئ٤ُٖٞ ػٖ رُي ٝاُخبص ثزٞص٣ؼْٜ ػ٠ِ  رؾؼ٤ش

 اُِغبٕ.

 .ٕٝعٞد ٌٓبٕ ُٞػغ اٌُزت أٝ أُزًشاد اُخبطخ ثبُطالة خبسط اُِغب 

 ر٘ظ٤ْ أػٔبٍ األخزجبساد اُؼ٤ِٔخ أُؾذدح: 

o اُؼ٤ِٔخ أُؾذدح. ٓٞاػ٤ذ ػوذ األخزجبساد 

o .طٞس ٖٓ ًشٞف رٞص٣غ اُطالة ػ٠ِ اُِغبٕ أُخزِلخ 

o ٕرٞص٣غ اُغبدح أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ أُٔزؾ٤ٖ٘ ػ٠ِ اُِغب 

 :ندبٌ انًًتحٍُُ انًؼُُخ ثباليتحبٌ انُظشٌيهبو وتؼهًُبد خبصخ  -٢
 َ٣ؼزٔذ ٓغِظ ا٤ٌُِخ هشاساد ٓغبُظ األهغبّ أُخزظخ هجَ ٜٗب٣خ ًَ كظَ دساع٠ ُزش٤ٌ 

 اُِغبٕ اإلٓزؾب٤ٗخ .

  رشٌَ اُِغ٘خ اإلٓزؾب٤ٗخ ٖٓ ػؼ٣ٖٞ ػ٠ِ األهَ ٌَُ ٓوشس، ؽ٤ش ال ٣غٞص اٗلشاد ػؼٞ ٤ٛئخ

ٖٓ اُالئؾخ اُز٘ل٤ز٣خ ُوبٕٗٞ ر٘ظ٤ْ  ٧١انًبدح اُزذس٣ظ ثٞػغ أٟ آزؾبٕ ٝرُي رطج٤وب ُ٘ض 

 اُغبٓؼبد

  ٣شاػ٠ ًزبثخ أعئِخ االٓزؾبٕ ػ٠ِ أٌُج٤ٞرش أٝ ػ٠ِ هشص ٓشٕ ٗظشا ُؼذّ ٝعٞد اٌُلبءاد

اُغش٣ؼخ ٌُزبثزٜب ك٠ ٗلظ ٣ّٞ االٓزؾبٕ ٝرُي ٗظشا ُزؼذد اعئِخ االٓزؾبٗبد ك٠ ٗلظ اُٞهذ 

 ٝرظ٣ٞشٛب ثؼذد اُطالة أُزوذ٤ٖٓ ُالٓزؾبٕ ٝاُزٞه٤غ ػ٤ِٜب. 

  ٍٝكوب ُذسعبد أُشعِخ ُغ٤بدرٌْ ك٠ أُبسى ُغذ.رٞص٣غ دسعبد اُزؾش٣شٟ أألٓبّ ًَ عئا 

  /.رٞص٣غ أعئِخ االٓزؾبٕ ثٔؼشكخ ع٤بدرٌْ أٝ ٖٓ ٣٘ٞة ػٌْ٘ ثزل٣ٞغ ًزبث٠ ٓؼزٔذ ٖٓ أ.د

 اُشئ٤ظ األػ٠ِ ُالٓزؾبٕ )٤ًَٝ ا٤ٌُِخ(. 

  /.٣شاػ٠ رشى ٗغخخ ٖٓ أعئِخ االٓزؾبٕ ٝرغِْ ا٠ُ أ.د./ أُششف اُؼبّ ػ٠ِ االٓزؾبٕ أٝ أ.د

 سئ٤ظ ُغ٘خ اُ٘ظبّ ٝأُشاهجخ. 
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  ك٠ ؽبُخ ٝعٞد ػزس ثؼذّ اُزٞاعذ ك٠ ُغ٘خ االٓزؾبٕ ُزٞص٣غ أعئِخ االٓزؾبٕ ٣زْ ًزبثزٜب

اُشئ٤ظ األػ٠ِ ٝرظ٣ٞشٛب ثؼذد اُطالة ٝٝػؼٜب ك٠ ظشف ٝرغِْ ا٠ُ أ.د./٤ًَٝ ا٤ٌُِخ 

 ُالٓزؾبٗبد. 

  ّ٣ٌٕٞ كزؼ ٓظبس٣ق األعئِخ رؾذ اششاف سئ٤ظ ُغ٘خ أُشاهجخ اُؼبٓخ ُِلشهخ ثؾؼٞس ٖٓ هب

ثٞػؼٜب ك٠ ا٤ُّٞ أُؾذد ُؼوذ اإلٓزؾبٕ ٝك٠ ؽبُخ رؼزس رُي ٣غٞص ؽجغ األعئِخ ك٠ ٓٞػذ 

ؿؼٕٞ عبثن رؾذ ٓغئ٤ُٞخ ٖٓ هبّ ثٞػؼٜب ٣ٝزْ رغ٤ِٜٔب ُِؼ٤ٔذ أٝ ٖٓ ٣٘ٞة ػ٘ٚ ك٠ 

األعجٞع اُغبثن ػ٠ِ ٓٞػذ ثذء اإلٓزؾبٕ ٣ٝزؼ٤ٖ ػ٠ِ أُغئٍٞ ػٖ اُطجغ إٔ ٣زخز ًبكخ 

 اإلعشاءاد اُز٠ رؼٖٔ عش٣خ ٛزا اُؼَٔ .

  ال ٣غٔؼ ثؤٟ ؽبٍ ٖٓ ألؽٞاٍ ُـ٤ش أُخزظ٤ٖ ثذخٍٞ هبػخ ؽجغ أٝ ٗغخ اإلٓزؾبٕ ، ٓغ

٣ّٞ اكٔزؾبٕ ال ٣غٞص إٔ ػٔبٕ ًَ اُغش٣خ ُٜزا اُؼَٔ ٝك٠ ؽبُخ ؽجغ أٝسام األعئِخ ك٠ ٗلظ 

٣ـبدس اُؼبِٕٓٞ اُز٣ٖ شبسًٞا ك٠ ًزبثخ أٝ ٗغخ أٝ رظ٣ٞش أٝسام اداسح هبػخ اُطجغ هجَ 

ٓؼ٠ عبػخ ػ٠ِ األهَ ٖٓ ثذأ اإلٓزؾبٕ ٝثؼذ إٔ ٣زْ اُزؾلع ػ٠ِ أطَ األعئِخ اُخط٤خ 

 ٝأُظٞسح ًٝزا أٝسام األعئِخ اُزبُلخ ٝاُضائذح

 ٣زْ  10: 15غْ ُزٞص٣غ أعئِخ االٓزؾبٕ ؽز٠ اُغبػخ ك٠ ؽبُخ ػذّ ؽؼٞس أ.د./ سئ٤ظ اُو

اعزخشاط أعئِخ آزؾبٕ ٖٓ ع٘ٞاد عبثوخ ثٔؼشكخ أ.د./ ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ أٝ أ.د./ سئ٤ظ ُغ٘خ اُ٘ظبّ 

 ٝأُشاهجخ أٝ أ.د./ أُششف اُؼبّ ػ٠ِ االٓزؾبٗبد ٣ٝزْ رٞص٣ؼٜب ثٔؼشكخ ًٝزبثخ ٓزًشح ثزُي. 

 بٕ ٣ٝزْ االٗزٜبء خالٍ ػششح أ٣بّ ٖٓ ربس٣خ ٣زْ رظؾ٤ؼ أٝسام اُزؾش٣شٟ ػوت االٓزؾ

 االٓزؾبٕ. 

  ٓٞاكبح اٌُ٘زشٍٝ ثوشاس ثبُغبدح أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ أٌُِل٤ٖ ثزظؾ٤ؼ أٝسام اُزؾش٣شٟ ٓغ

 رؾذد اُغئاٍ أٌُِق ثٚ ػ٠ِ ٝسهخ أعئِخ االٓزؾبٕ ٝدسعخ اُغئاٍ 

 ٓ ـِن ًَ دسعخ ػ٤ِٔخ ٓٞاكبح ً٘زشٍٝ ثبُذسعبد اُشل٣ٞخ ٝاُؼ٤ِٔخ ػوت االٓزؾبٕ ك٠ ظشف

ػ٠ِ ؽذح ٝرغِْ ا٠ُ أ.د./ سئ٤ظ اٌُ٘زشٍٝ ثؼذ رظ٣ٞش طٞسح ٓ٘ٚ هجَ رغِٔٚ ا٠ُ اٌُ٘زشٍٝ 

 ًٝزُي أُغٞداد. 

  :يهبو وتؼهًُبد نهسبدح انًهكفٍُ ثأػًبل تصحُح أوساق انتحشَشي -٣

  َ٣ؼزٔذ ٓغِظ ا٤ٌُِخ هشاساد ٓغبُظ األهغبّ أُخزظخ هجَ ٜٗب٣خ ًَ كظَ دساع٢ ُزش٤ٌ

ُغبٕ أُظؾؾ٤ٖ ، ٝرشٌَ ُغ٘خ أُظؾؾ٤ٖ ٖٓ ػؼ٣ٖٞ ػ٠ِ األهَ ٌَُ ٓوشس ، ؽ٤ش ال 

٣غٞص اٗلشاد ػؼٞ ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ثزظؾ٤ؼ اُٞسهخ ًَ ك٠ ٓبدرٚ كخ رظؾ٤ؼ أٝسام االٓزؾبٕ 

 ذح ٝال ٣ض٣ذ ػٖ أسثؼخ ألٟ ٓبدح ػ٠ِ إ ال ٣وَ ػذد أُظؾؾ٤ٖ ػٖ اص٤ٖ٘ ك٠ اُٞسهخ اُٞاؽ

 بثخ ث٤ٖ أُظؾؾ٤ٖ ػٖ ؽش٣ن اٌُ٘زشٍٝ أُخزض ، ٝرؾذ سهبثٚ ٣ٌٕٞ رذاٍٝ ًشاعبد اإلع

سئ٤ظ اٌُ٘زشٍٝ ٝٓغئ٤ُٞزٜخ ، ٣ٝزْ اُزذاٍٝ ك٠ ػٞء اُج٤بٕ اُزٟ ٣ؼذٙ ًَ هغْ ٖٓ أهغبّ 

ا٤ٌُِخ ، ٝأُزؼٖٔ رشر٤جب ُِٔظؾؾ٤ٖ ك٠ ًَ ٓبدح ، أ, سئ٤ظ اُوغْ أُخزض ٓزبثؼخ ػ٤ِٔخ 

٠ِ اٗغبصح ك٠ ٓذح ال رزغبٝص أُٞػذ أُوزشػ اُزذاٍٝ ث٤ٖ أُشزش٤ًٖ ك٠ اُزظؾ٤ؼ ٝاُؼَٔ ػ

 إلػالٕ اُ٘ز٤غخ .

 . اُزظؾ٤ؼ ٣زْ داخَ ا٤ٌُِخ ٝال ٣غٞص ثؤٟ ؽبٍ خشٝط أٝسام اإلعبثخ خبسط ا٤ٌُِخ 

  ُضالص٤خ ( ك٠ ػٞء ٗٔٞرط اإلعبثخ . –رلؼ٤َ ُغبٕ اُزظؾ٤ؼ ) اُض٘بئ٤خ 

 ش٠ٗٝ ُألعئِخ ، ٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ ُغ٘خ أُظؾؾ٤ٖ أٝ ٓب٣٘ٞة ػْٜ٘ ؽؼٞس اُزظؾ٤ؼ اإلٌُز

ٝاإلخزجبساد اإلٌُزش٤ٗٝخ أُغؾٞثخ ٖٓ ث٘ي األعئِخ ، ٝأُظؾؾخ ػٖ ؽش٣ن أُبعؼ 

 اُؼٞئ٠ ؽز٠ ٣زْ أُشاعؼخ ٝاُزظذ٣ن ػ٠ِ ٗز٤غخ اُزظؾ٤ؼ .

 . ٣وّٞ أُظؾؼ ثزظؾ٤ؼ ٗلظ اُغضئ٤خ ك٠ ع٤ٔغ أٝسام اإلعبثخ 

 . ٝػغ اُذسعخ ثغٞاس اُغضئ٤خ ثظٞسح ٝاػؾخ 
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   رغ٤ٔغ دسعبد ًَ عئاٍ ، ٝٝػغ اُذسعخ ك٠ ٓشثغ ، أٝ دائشح ػ٘ذ ثذا٣خ اإلعبثخ ، ٝاُزٞه٤غ

 )أُوظٞد ثٚ ًزبثخ اعْ أُظؾؼ دٕٝ ًزبثخ رٞه٤غ سٓضٟ ؿ٤ش ٓوشٝء( ثغٞاسٛب .

  ٣٘وَ أُظؾؼ اُذسعخ اُز٠ ٝػؼٜب ك٠ أٌُبٕ أُخظض ُٜب ثـالف ًشاعخ اإلعبثخ ٣ٝٞهغ

 ػ٤ِٜب .

 بثخ اُذسعبد ك٠ اُذاخَ ٝاُخبسط ثِـخ ٝاؽذح .ٓشاػبح إ رٌٕٞ ًز 

  ػ٠ِ أُظؾؼ األخ٤ش عٔغ اُذسعبد اُز٠ ؽظَ ػ٤ِٜب اُطبُت ٝرلو٤طٜب ٝاُزٞه٤غ ػ٠ِ رُي

 ٓغ ٓشاػبح ؽزف األعئِخ اُضائذح ػٖ أُطِٞة .

  ٕال ٣غٞص رؼذ٣َ اُذسعخ اُز٠ رْ روذ٣شٛب ًٝزبثزٜب اإل ك٠ ؽبُخ ٝهٞع خطؤ ٓبدٟ ٣ٝغت أ

 ك٠ ٛزح اُؾبُخ ثزٞه٤غ ٝاػؼ ٖٓ أُظؾؼ اُزٟ أعشاٙ . ٣ٌٕٞ اُزؼذ٣َ

  ال ٣غٞص اُزـ٤٤ش ك٠ دسعبد ًشاعبد اإلعبثخ ثؼذ رظؾ٤ؾٜب ٝرغ٤ِٜٔب ا٠ُ اٌُ٘زشٍٝ ٝاصاُخ

 اُغش٣خ ػٜ٘ب .

   ٝػغ اُذسعخ اُٜ٘بئ٤خ ك٠ أُشثغ اُخبص ثٜب ٓغ رٞػ٤ؼ اُٜ٘ب٣خ اُؼظ٠ٔ ُِٞسهخ ٝاُزٞه٤غ

 ثغٞاسٛب ٖٓ هجَ أُظؾؾ٤ٖ

 عبد ٣ؾظَ ػ٤ِٜب اُطبُت رؼبف ا٠ُ ٓغٔٞػخ ا٠ٌُِ ٝرؾغت ػ٘ذ رؾذ٣ذ روذ٣شٙ .أ٣ٚ دس 

  ٣غت اإلعشاع ك٠ اٗغبص أػٔبٍ اُزظؾ٤ؼ اإلٌُزش٤ٗٝخ ك٠ ٝهذ رؾذدٙ ا٤ٌُِٚ ، ٝرُي ُألٗزٜبء

ٖٓ اظٜبس اُ٘ز٤غخ ك٠ ٓٞػذ ٓ٘بعت ٝرغؾت ًشاعبد االعبثخ ٓ٘خ أُظؾؼ اُزٟ ٣زغبٝص 

ٍ اُزظؾ٤ؼ ، ؽ٤ش ٣ؾذد األعزبر اُذًزٞس ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ أُٞػذ أُٞػذ أُؾذد ُِ٘زٜبء ٖٓ أػٔب

 اُزٟ ٣وزشؽٚ إلػالٕ ٗزبئظ اإلٓزؾبٕ ، ٣ٝجِؾ ثٚ ع٤ٔغ أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ .

  ٍعبػخ ثؼذ أداء  ٣24غت إٔ رغِْ اإلعبثبد اُ٘ٔٞرع٤خ ُألعئِخ االٓزؾب٤ٗخ ٌُِ٘زشٍٝ ك٠ خال

 اء اإلٓزؾبٕهغ اإلٌُزش٠ٗٝ ثؼذ أداالٓزؾبٕ ، ٝرؼِٖ ػ٠ِ أُٞ

 ندُخ يشاخؼخ أوساق اإلخبثخ: -٤

  رشٌَ ٖٓ ٓغٔٞػخ ٖٓ أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ثشئبعخ ٤ًَٝ شئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة ٣خظض

 ٖٓ أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٌَُ هغْ دساع٠ . ػذد اص٤ٖ٘

  ٖاألٝسام اإلٓزؾب٤ٗخ ٌَُ هغْ دساع٠ .5رخزبس ػ٤٘خ ػشٞائ٤خ الروَ ػ ٖٓ % 

  ٖٓ ًشاعبد اإلعبثخ اُخبطخ ثٌَ ٓوشس ثؾ٤ش رٌٕٞ ٓٔضِخ ٌُبكخ رخزبس ػ٤٘خ ػشٞائ٤خ

 ٓغز٣ٞبد اُطالة

 ُٔٞػٞع ٓغجوب ٖٓ هجب أعزبر أُوشس٣زْ ٓوبسٗخ اعبثخ اُطالة ٝٓشاعؼزٜب ٖٓ ٗٔٞرط اإلعبثخ ا 

  ٌَُ رغزخشط ٗزبئظ أُوبسٗخ ٝأُشاعؼخ ك٠ طٞسح روش٣ش ٌَُ ٓوشس ػ٠ِ ؽذح ٝثشٌَ ٓغٔغ

 هغْ دساع٢

 ٠ِ ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة ، صْ رؼشع ػ٠ِ ٓغبُظ األهغبّ رؼشع اُزوبس٣ش ػ

 ٗزبئظ أُشاعؼخ ألػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ . ُزٞط٤َ

 انهدبٌ انخبصخ: -ساثؼب

٣غٞص ػوذ ُغبٕ آزؾبٕ خبطخ ُِطالة أُشػ٠ ك٠ ٓوش ا٤ٌُِخ أٝ ٓغزشل٠ اُطِجخ أٝ 

طبُت أُش٣غ ث٘بء ػ٠ِ روش٣ش ٖٓ اإلداسح اُغبٓؼ٤خ اُزبثؼخ ُِغبٓؼخ ، ٝكوب ُؾبُخ اُ أُغزشل٤بد

اُطج٤خ ثبُغبٓؼخ أٝ أُغزشل٠ اُغبٓؼ٠ ، ٝثٔٞاكوخ ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ ، أٝ ٖٓ ٣٘ٞة ػ٘ٚ ثبالٓزؾبٗبد 

ٝاػزٔبد اُغ٤ذ االعزبر اُذًزٞس / ٗبئت سئ٤ظ اُغبٓؼخ ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة ٣ٌٖٝٔ ػوذ ُغبٕ 

س ٗبئت سئ٤ظ اُغبٓؼخ ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة ث٘بءا خبطخ ُِٔؼزو٤ِٖ ثٔٞاكوخ اُغ٤ذ األعزبر اُذًزٞ

ثغغٖ اُل٤ّٞ  ػ٠ِ ػشع ٖٓ اُغ٤ذ االعزبر اُذًزٞس ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ أُخزض ٝرُي ثذاخَ اُغبٓؼخ اٝ

ِٔشؽ٠ِ اُغبٓؼخ اال٠ُٝ كوؾ ٝرزٌٕٞ اُِغ٘خ اُخبطخ ٖٓ ػؼ٣ٖٞ ػ٠ِ ُ اُؼ٠ٓٞٔ كوؾ ، ٝرُي
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َ ُْٜ ا٣بّ االٓزؾبٗبد أُوشسح ػ٤ِْٜ ك٠ ٓوش االهَ اؽذٛٔب ٖٓ ث٤ٖ اػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ رشع

 ؽجغْٜ ٝرجذأ اُِغبٕ اُخبطخ ٝر٘ز٠ٜ ك٠ راد أُٞاػ٤ذ أُؼٍٔٞ ثٜب ك٠ االٓزؾبٗبد .

 ندُخ انتحمُمبد واالستشبساد انمبَىَُخ نهدبٌ االيتحبٌ -خبيسب

رزؼِن ثبُٔخبُلبد ٣ز٠ُٞ ٓؾبٓٞ اُشئٕٞ اُوب٤ٗٞٗخ ثب٤ٌُِبد ٝاُغبٓؼخ اعشاء اُزؾو٤وبد اُطالث٤خ اُز٠ 

أص٘بء ع٤ش االٓزؾبٗبد رؾذ اششاف سئ٤ظ ػبّ االٓزؾبٕ ٣ٝوّٞ ثٜزٙ أُٜٔخ ػؼٞ اُشئٕٞ  األدث٤خ

٣٘ذة ػؼٞ اخش ؽبُت،  ة أُو٤ذ٣ٖ ثب٤ٌُِخ ػٖ أُل٠ اُوب٤ٗٞٗخ أُٞعٞد ثب٤ٌُِخ ٝارا صاد ػذد اُطال

ٝاالعزشبساد اُوب٤ٗٞٗخ اُز٠ ٖٓ اُشئٕٞ اُوب٤ٗٞٗخ ثبُغبٓؼخ ُِٔغبػذح ك٠ أػٔبٍ ُغ٘خ اُزؾو٤وبد 

رزؼِن ثبُٔخبُلبد اُزؤد٣ج٤خ أص٘بء ع٤ش االٓزؾبٗبد ٣ٝظذس هشاس اُ٘ذة ُٜزٙ اُِغ٘خ ٖٓ اُغ٤ذ االعزبر 

اُذًزٞس/ ٗبئت سئ٤ظ اُغبٓؼخ ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة ثؼذ اُؼشع ٖٓ اداسح االٓزؾبٗبد ثبإلداسح 

 اُؼبٓخ ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ .

 ُخندُخ انشػبَخ انطج -سبدسب

رشٌَ ُغ٘خ ٖٓ أؽجبء ٓغزشل٠ اُطِجخ ٝاإلداسح اُطج٤خ ُِ٘ظش ك٠ األػزاس أُشػ٤خ اُز٠ روذّ ك٠ 

أُؾذدح ، ًٔب ٣خظض ؽج٤ت ٝٓٔشع ُٔوش ًَ آزؾبٕ ، ٣ٝؼبػق اُؼذد ارا صاد  ٓٞاػ٤ذٛب

ؽبُت ، ٣زْ رذث٤ش ؿؾز٤بعبد ا٤ٌُِبد ٖٓ اُؼب٤ِٖٓ ثبإلداسح  500ػذد ؽالة ُغ٘خ اإلٓزؾبٕ ػٖ 

٣ٌٖٔ اإلعزؼبٗخ ثبُؼب٤ِٖٓ ثبُٔغزشل٤بد اُغبٓؼ٤خ اُزبثؼخ  اُطج٤خ ثبُغبٓؼخ ، ٝك٠ ؽبُخ ػذّ ًلب٣زْٜ

اُذًزٞس / ٗبئت سئ٤ظ اُغبٓؼخ ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ  ُِغبٓؼخ ٣ٝظذس هشاس ٗذثْٜ ٖٓ اُغ٤ذ األعزبر

 .اُزؼ٤ِْ اسح االٓزؾبٗبد ثبإلداسح اُؼبٓخ ُشئٕٞٝاُطالة ثؼذ اُؼشع ٖٓ اد

 واخجبد انًذَش اإلداسٌ وانًسئىل ػٍ انؼًبنخ انًؼبوَخ -سبثؼب

  /٣ؾذد ػذد ػٔبٍ اُخذٓبد اُالصٓخ ُِؼَٔ ك٢ ع٤ٔغ ٓشاؽَ اإلٓزؾبٗبد ثٔؼشكخ اُغ٤ذ أ.د

 100ػبَٓ ٤ًٌََُٝ ا٤ٌُِخ أُخزض ٝاػزٔبد اُغ٤ذ أ.د/ ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ ػ٢ِ اال ٣ض٣ذ اُؼذد ػٖ 

 ؽبُت.

  ٌَُ َٓؽبُت ٣ئد١ اإلٓزؾبٕ ٝارا ػوذ اإلٓزؾبٕ ثوبػبد ٣خظض ػبَٓ  ٣100خظض ػب

 ٌَُ هبػخ ٜٓٔب ًبٕ ػذد اُطالة.

  ٣زْ رذث٤ش اُخذٓبد أُؼبٝٗخ ٝا٤ُٜ٘ٔخ اُخبطخ ثبإلٓزؾبٗبد ٖٓ ػٔبٍ ا٤ٌُِخ أٝال ٝك٢ ؽبُخ

 أ١ ٖٓ اُؼٔبٍ ٖٓ خبسط اُغبٓؼخ.ػذّ ًلب٣زْٜ ٣زْ اُ٘ذة ٖٓ اداسح اُغبٓؼخ ٝال ٣غٞص ٗذة 

  ٣شاػ٢ ر٤٤ٔض اُؼٔبٍ أُظشػ ُْٜ ثبُؼَٔ داخَ هبػبد اإلٓزؾبٗبد ثؼالٓخ ٤ٔٓضح ٝاػؾخ

 رؼزٔذٛب ا٤ٌُِخ

 انحشاسخ و األيٍ -ثبيُب

  ٣زْ رذث٤ش اؽز٤بعبد ا٤ٌُِبد ٖٓ اُؾشاعخ اُالصٓخ ُإلٓزؾبٗبد ٖٓ ػجبؽ ٝأكشاد اُؾشط

خ ٝك٢ ؽبُخ ػذّ ًلب٣زْٜ ٣زْ اإلعزؼبٗخ ثؼجبؽ ٝع٘ٞد اُغبٓؼی ٝاُؼب٤ِٖٓ ثبألٖٓ ثبُغبٓؼ

اُششؽخ ٖٓ ٓذ٣ش٣خ األٖٓ ثبُٔؾبكظخ ٣ٌٕٝٞ رذث٤ش اُؾشاعخ ٌَُ ٤ًِخ ثبُ٘غجخ ُؼذد اُطالة 

 ًٔب ٠ِ٣ :

o  ٌَُ ) ؽبُت ٝرُي ُؾشاعخ  ٣5٢٢خظض ؽبسط ) ٓغبػذ أٝ طق ػبثؾ أٝ ششؽی

 أٓبًٖ اإلٓزؾبٕ . 

o ( ٣ػذد ) ًَ عبػبد(  8ؽبسط أُوبس ًَ ً٘زشٍٝ ثٔؼذٍ كشد ًَ ٝسد٣خ ) ؽبسط 

o . ٕػبثؾ ُإلششاف ػ٠ِ ؽشاعخ أٓبًٖ اإلٓزؾب 

o . ٍٝػبثؾ ُإلششاف ػ٠ِ خذٓخ اٌُ٘زش 
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o .ٕٝؽذح اؽلبء ٓغٜضح ُزؤ٤ٖٓ ُغبٕ اإلٓزؾب 

  ال ٣غٞص اإلعزؼبٗخ ثوٞاد خبسط اُؾشط اُغبٓؼ٢ اال ثؼذ اعز٤لبء هٞح اُؾشط اُغبٓؼ٢ ٝك٢

ُخ اإلعزؼبٗخ ثوٞاد ٖٓ اُخبسط رزْ ٓؼبِٓزْٜ ػ٠ِ أعبط األ٣بّ اُلؼ٤ِخ ٝثؾذ أهظ٠ اُذكؼبد ؽب

 أُؾذدح ٌَُ دٝس ٖٓ أداٝس اإلٓزؾبٗبد

انجشَبيح -ًشحهخ انجكبنىسَىسث )تطجك فمظ لىاػذ َظبو انشأفه وسفغ انذسخبدد( 

 انتمهُذٌ/ويشحهخ انذساسبد انؼهُب(:

ٖٓ اُالئؾخ اُز٘ل٤ز٣خ  ( 71 )بٕ أُٔزؾ٤ٖ٘ ٝرٔبسط اخزظبطبرٜب ؽجوب ُ٘ض أُبدح رشٌَ ُغ

اُغبٓؼبد ٝر٘ظش ثظلخ ػبٓخ ك٠ ٗزبئظ أُوشساد ُٜٝب إ رشكغ ٗز٤غخ ثؼغ أُٞاد  ُوبٕٗٞ ر٘ظ٤ْ

 ٓغ ٗزبئظ ثبه٠ ٓوشساد اُلشهخ . مٝاالرغبثٜذف أُغب٣شح 

 ؼبيخانمىاػذ ان -

 بد ك٠ ٜٗب٣خ اُلظَ اُذساع٢ اُضب٠ٗ ُ٘ز٤غخ اُلظ٤ِٖ ٓؼب .٣طجن ٗظبّ اُشأكٚ ٝسكغ اُذسع 

  ٚرؼِٖ ٗز٤غخ اُلظَ اُذساع٠ االٍٝ ًٔب ٠ٛ ثذٕٝ ر٤غ٤ش ، ٝرشكغ ثبالعِٞة اُزٟ دسعذ ػ٤ِ

 ًَ ٤ًِخ .

  رطجن هٞاػذ اُشأكٚ ػ٠ِ أٟ ػذد ٖٓ أُوشساد ٓب دآذ دسعبد اُشأكٚ ك٠ ؽذٝد اُ٘غت

 أُوشسح .

 ُزخِق ٝٓوشساد اُغ٘خ اُذساع٤خ أُو٤ذ ثٜب اُطبُت ٓ٘لظ٤ِٖ، إٔ ٣طجن اُشأكٚ ػ٠ِ ٓوشساد ا

 اُغبثو٣ٚطجن اُشأكٚ ثبُظٞسح األطِؼ ُِطبُت ك٠ ػٞء اُوبػذح 

  ال رخؼغ أُوشساد اُز٠ ٤ُظ ثٜب آزؾبٕ رؾش٣شٟ ُِز٤غ٤ش أ, اُشكغ ٓضَ أُوشساد اُؼ٤ِٔخ

 ٝٓشبس٣غ اُزخشط .

 ػ٠ِ  31اُطبُت ثششؽ اُؾظٍٞ ػ٠ِ  رطجن هٞاػذ اُشأكٚ ػ٠ِ أُوشساد اُشاعت ك٤ٜب %

 االهَ ٖٓ دسعبد

 . االٓزؾبٕ اُزؾش٣شٟ ٓغ ٓشاػبح اُ٘ظٞطٞ اُٞاسدح ك٠ اُِٞائؼ اُذاخ٤ِخ ٤ٌُِِبد 

  ر٘ظش ُغ٘خ أُٔزؾ٤ٖ٘ ثظلخ ػبٓخ ك٠ ٗزبئظ أُووشاد أُ٘خلؼخ ك٠ ٗغجخ اُ٘غبػ ثبُٔوبسٗخ

ز٤غخ ثٜذف أُغب٣شح ٝاالرغزو٠ ٓغ اُ٘غبػ ك٠ ثبه٠ ٓوشساد اُلشهخ ُٜٝب إ رشكغ اُ٘ ثٔغزٟٞ

 ٖٓ ؽ٤ش ٗغجخ اُ٘غبػ ثبه٠ ٓوشساد اُلشهخ

  ر٘ظش ُغ٘خ أُٔزؾ٤ٖ٘ ك٠ ٗزبئظ آزؾبٗبد أُغٔٞػبد اُزذس٣غ٤خ اُز٠ رئدٟ ًَ ٓغٔٞػخ ٜٓ٘ب

ٓخزِلب ػٖ ثو٤خ أُغٔٞػبد ُِٔوشس اُٞاؽذ ، ُٜٝب إ رشكغ اُ٘ز٤غخ ، ٝرُي ثٜذف  آزؾبٗب

 أُوشس اُٞاؽذ ِ٘غبػ ث٤ٖ ٛزٙ أُغٔٞػبد ك٠ راد ُ روش٣ت اُ٘غجخ اُؼبٓخ

  ع٣ٞ٘ب ُزـ٤٤ش ؽبُزٚ ؽجوب ُٔب ٣٠ِ٣غزل٤ذ اُطبُت ٖٓ رطج٤ن ٗظبّ اُشأكٚ أٝ اُشأكخ أٝ اُشكغ: 

o . َٓاُشعٞة ا٠ُ اُ٘وَ ثٔوشس٣ٖ أٝ اُ٘غبػ اٌُب ٖٓ 

o . َٓاُ٘وَ ثٔوشس أٝ ثٔوشس٣ٖ ا٠ُ اُ٘غبػ اٌُب ٖٓ 

o . ُشكغ اُزوذ٣ش اُؼبّ ُِلشهخ 

o . ُشكغ اُزوذ٣ش اُؼبّ ُِزخشط أُؼزٔذ ػ٠ِ أُغٔٞع اُزشا٠ًٔ 

o . ػ٘ذ اُشطذ ٝثذٕٝ اُشعٞع ُوٞاػذ اُشأكٚ أُوشسح ٣غجش ٗظق اُذسعخ 

  أُوشساد أُغزٔشح ٣طجن ػ٤ِٜب ٗظبّ اُشأكٚ ك٠ ٜٗب٣خ اُؼبّ ٝرؼبَٓ ًٔوشس ٝاؽذ ، ٝرؼبف

 األٍٝ ا٠ُ اُلظَ اُضب٠ٗ هجَ رطج٤ن اُشأكٚ . ٗز٤غخ اُلظَ

  أُوشساد ؿ٤ش اُزخظظ٤خ ٝاُز٠ ال رؼذ ػٖٔ ٓوشساد اُشعٞة ٣ؼغ ػ٠ِ ٓغِظ ا٤ٌُِخ ُٜب

 اعِٞثب ُِز٤غ٤ش

 ٚأُوشسح ٣غجش ٗظق اُذسعخ كؤًضش  ػ٘ذ اُشطذ ٝثذٕٝ اُشعٞع ُوٞاػذ اُشأك 
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 :لىاػذ وآنُبد انتظهًبدهـ( 

  َ٣زوذّ اُطبُت خالٍ اعجٞع ٖٓ ظٜٞس اُ٘ز٤غخ ثطِت اُزظِْ ا٠ُ اُغ٤ذ األعزبر اُذًزٞس ٤ًٝ

ا٤ٌُِخ ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة ٓزؼٔ٘ب سؿجزٚ ك٠ اػبدح سطذ دسعبد ٓوشس أٝ أًضش )٣غ٤ٜٔب 

اُطبُت( ٝاُزٟ ٣وّٞ ع٤بدرٚ ثبؽبُزٚ ُشئٕٞ اُطالة إلػذاد اإلعزٔبسح اُخبطخ ثزُي ثؼذ عذاد 

 أُوشسح ٝاػالٕ ٗز٤غخ االُزٔبط ُِطبُت ثؼذ أعجٞػ٤ٖ آخش٣ٖ  اُشعّٞ

 ٣وّٞ اٌُ٘زشٍٝ أُخزض ثبػبدح رغ٤ٔغ ٝسطذ اُذسعبد 

  ٕٞ٣وّٞ اُغ٤ذ األعزبر اُذًزٞس ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة/اٝ ٤ًَٝ ا٤ٌُِٚ ُشئ

زض ثجؾش اُذساعبد اُؼ٤ِب ٝ اُجؾش اُؼ٢ِٔ ثزٞع٤ٚ اإلعزٔبسح ا٠ُ سئ٤ظ اٌُ٘زشٍٝ أُخ

 اُ٘وبؽ ا٥ر٤خ:

  اُزؤًذ ٖٓ رظؾ٤ؼ ًَ أعضاء اُغئاٍ ٝٝػغ اُذسعخ داخَ دائشح ٣ٌٕٝٞ ٓغٔٞػٜب ٓطبثن

ُذسعخ اُغئاٍ ٝاُز٠ ر٤ٔض ثٞػؼٜب داخَ ٓشثغ ٝك٠ ؽبُخ ػذّ رظؾ٤ؼ عئاٍ أٝ عضء ٓ٘ٚ 

 ٣ُغزذػ٠ أعزبر أُبدح ُزظؾ٤ؾٚ ٝكوب ُ٘ٔٞرط اعبثخ ٣طِت ٖٓ اعزبر أُبدح.

 َع٤ٔغ دسعبد األعئِخ ػ٠ِ ؿالف ًشاعخ اإلعبثخ ٝاُزؤًذ ٖٓ ٓطبثوزٜب ُٚ  اُزؤًذ ٖٓ ٗو

 ٝك٠

  ِْؽبُخ ٗوَ دسعخ عئاٍ ا٠ُ ؿالف اٌُشاعخ ثو٤ٔخ خطؤ ٣زْ رظ٣ٞجٜب ثٔؼشكخ اٌُ٘زشٍٝ ثو

 ٓـب٣ش.

  اُزؤًذ ٖٓ طؾخ ٓغٔٞع دسعبد األعئِخ ثبألسهبّ ٝاُزلو٤ؾ )ٝك٠ ؽبُخ ٝعٞد خطؤ ك٠

 اُغٔغ ثوِْ ٓخزِق(. اُغٔغ ٣وّٞ اٌُ٘زشٍٝ ثبػبدح

  ٖٓ اُزؤًذ ٖٓ ٓطبثوخ ٓوبّ اُذسعخ ػ٠ِ اٌُشاعخ ُذسعخ اُزؾش٣شٟ ؽجوب ُالئؾخ ا٤ٌُِخ )الثذ

ًزبثخ ٓوبّ اُذسعخ ػ٠ِ ًَ ًشاعخ ٖٓ هجَ أُظؾؼ( ٝك٠ ؽبُخ ٝعٞد اخزالف ك٠ دسعخ 

ثؼَٔ أُوبّ ػٖ دسعخ اُالئؾخ ٣وّٞ اٌُ٘زشٍٝ أُخزض ثبعزذػبء أعزبر أُبدح ٝاُز١ ٣وّٞ 

رـ٤٤ش أؽظبئ٠ ُِذسعبد ٣ٝؾبؽ ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة ثزُي ٝاُزٟ ثذٝسٙ 

 ٣ؾ٤ؾ ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ ٝسئ٤ظ اُوغْ أُخزض ثبُٞاهؼخ ُٔ٘غ رٌشاسٛب.

  .ٟاُزؤًذ ٖٓ ٝعٞد دسعخ ػ٢ِٔ/شل١ٞ ُِطالة ٝاػبدح سطذٛب ٓشح أخش 

 اٝ صجٞد ػذّ رظؾ٤ؼ عئاٍ  ارا ًبٕ ُِطبُت دسعبد ٓغزؾوخ ) خطب ك٢ اُزغ٤ٔغ اٝ اُشطذ

ٝاُز٠ ٣زشرت ػ٤ِٜب رؼذ٣َ ٗز٤غخ اُطبُت رشكغ ٓزًشح ٖٓ سئ٤ظ  اٝ عضء ٖٓ اُغئاٍ (

اٌُ٘زشٍٝ أُخزض ُغ٘ٚ اُزظِٔبد ثشئبعٚ ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ أُخزض ٝاُزٟ ثذٝسٙ ٣شكؼٜب ا٠ُ 

 ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ ُؼشػٜب ػ٠ِ ٓغِظ ا٤ٌُِخ.

  اُغ٤ذ األعزبر اُذًزٞس ٗبئت سئ٤ظ اُغبٓؼخ ٣زْ ػشع هشاس ٓغِظ ا٤ٌُِخ ثٜزا اُشبٕ ػ٠ِ

 أُخزض إلرخبر ٓب ٣ِضّ.

 :ْثؼذ ٓٞاكوخ اُغ٤ذ األعزبر ٗبئت سئ٤ظ اُغبٓؼخ ػ٠ِ أُٞػٞع ٣ز 

o  ٍٝرؼذ٣َ ٗز٤غخ اُطبُت ثبٌُشٞف اُخبطخ ثبُ٘زبئظ ثٔؼشكخ سئ٤ظ اٌُ٘زش 

o  ثٜب ٝرجِؾ اداسح اُزغغ٤َ ٝاإلٓزؾبٗبد ثبُغبٓؼخ ُزؼذ٣َ ٗز٤غخ اٌُشٞف اُخبطخ 

o  .ِْ٣ٝجِؾ اُطبُت ث٘ز٤غخ اُزظِْ ٖٓ خالٍ اداسح شئٕٞ اُزؼ٤ِْ اُطالة ٝاُزٞه٤غ ثبُؼ 

o   ٣وّٞ اُطبُت ثبعزشداد سعّٞ ه٤ٔخ االُزٔبط ُِٔوشس/ُِٔوشساد اُز١ رْ رظ٣ٞجٚ ك٠

طبُؼ اُطبُت ثؼذ إٔ ٣وّٞ ثٌزبثخ ؽِت ُِغ٤ذ األعزبر اُذًزٞس ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ.) ال ٣غزشد 

 ُخ ػذّ ٝعٞد خطؤ ك٠ اُ٘ز٤غخ ُظبُؼ اُطبُت( اُطبُت ش٤ئب ك٠ ؽب

o   .ِٖرطجغ اُ٘ز٤غخ ثؼذ اُزؼذ٣َ ك٢ اٌُ٘زشٍٝ ش٤ذ ٝرؼ 

o  .٣غش١ رُي أ٣ؼب ك٢ ؽبُخ ٝعٞد رظ٣ٞت ك٢ اُزشا٢ًٔ ٓشؽِخ اُجٌبُٞس٣ٞط 
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     :آنُبد ولىاػذ إػذاد إػالٌ انُتبئحو( 

  َا٤ٌُِخ ػ٠ِ األٓبًٖ أُخظظخ رؼِٖ ٗزبئظ اُلظَ اُذساع٢ األٍٝ ُغ٤ٔغ أُغز٣ٞبد داخ

٤ًَٝٝ  ُزُي ٝػ٠ِ أُٞهغ اإلٌُزش٢ٗٝ ، رؾذ اششاف ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة

 ثؼذ أػزٔبدٛب سع٤ٔب ٖٓ اُغ٤ذ أ.د. ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ. ا٤ٌُِخ ُِذساعبد اُؼ٤ِب ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ

  اُذاخ٤ِخ ٤ٌُِِخ ٖٓ ؽ٤ش رؼِٖ ٗز٤غخ اُغ٘خ اُٜ٘بئ٤خ ؽجوب ُِزوذ٣شاد اُز٠ رْ ادساعٜب ثبُالئؾخ

اُزوذ٣شاد ٝ اُذسعبد ٣ٝزْ اػزٔبد اُ٘ز٤غخ ٖٓ ٓغِظ ا٤ٌُِخ صْ رشكغ ا٠ُ األعزبر اُذًزٞس / 

سئ٤ظ اُغبٓؼخ ُؼشػٜب ػ٠ِ ٓغِظ اُغبٓؼخ ٣ٝظذس هشاس ٖٓ أ.د. سئ٤ظ اُغبٓؼخ ثبُ٘ز٤غخ 

 ث٘بء ػ٠ِ ٓٞاكوخ ٓغِظ اُغبٓؼخ.

 ؾ٤ٖ ثبُلشم اُٜ٘بئ٤خ ٖٓ اإلداسح اُؼبٓخ ُشئٕٞ ٣زْ ٓشاعؼخ أُغٔٞع اُزشا٢ًٔ ُِطالة اُ٘بع

ًٔب ٣ٌِق ً٘زشٍٝ اُزشا٢ًٔ ثؼَٔ أُغٔٞع اُزشا٢ًٔ داخَ  خ،اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة ثبُغبٓؼ

 ا٤ٌُِخ، ٝٓشاعؼخ اُ٘زبئظ ٓؼب ٝرُي هجَ اُؼشع ػ٠ِ ٓغِظ ا٤ٌُِخ.

  :انفحصيشحهخ  -٣

  اُو٤بط ٝاُزو٣ْٞ ثب٤ٌُِخ ٝؽذح٣زْ رو٣ْٞ أُزؾبٗبد ػٖ ؽش٣ن 

  أُ٘ؼوذح  بدكش٣ن ٖٓ خجشاء رو٣ْٞ االٓزؾبٗبد أُؼزٔذ٣ٖ ثب٤ٌُِخ ُزو٤٤ْ االٓزؾبٗ اُٞؽذح٣ٌِق

: ٤-)شٌَ ؽجوب ُخطؾ االٓزؾبٗبد أُؼزٔذح ٝأُؼِ٘خ ُٔشؽِز٢ اُجٌبُٞس٣ٞط ٝاُذساعبد اُؼ٤ِب

 ٓخطؾ اُزذكن ُؼ٤ِٔخ ٓشاعؼخ االٓزؾبٗبد(

 ٓ غزششذا ثٔب ٣:٠ِ٣و٤ْ اُلش٣ن االٓزؾبٕ اُلظ٠ِ ُِٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ 

o أُوشس/اُجشٗبٓظرٞط٤ق اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ/ 

o  ٕٓظلٞكخ االٓزؾب(Blueprint) (ٌَاألعبع٤خ ٓظلٞكخ االٓزؾبٕ ٞط: ٥ٔٗ-ش-

Master Blueprint) 

o روبس٣ش ُغبٕ اُ٘ظبّ ٝأُشاهجخ 

o ٓؼب٤٣ش -اُؼ٤ِٔخ /هٞائْ اُزؾون ُالٓزؾبٗبد اال٤ٌ٤٘٤ًِخ -ادٝاد االٓزؾبٕ )اُٞسهخ االٓزؾب٤ٗخ

 رو٤٤ْ اُز٤ٌِلبد(

o هٞائْ أُشاعؼخ ُالٓزؾبٗبد أُخزِلخ(٠-)ٓشكن هٞائْ أُشاعؼخ ثبُٔشًض : 

  ٣و٤ْ اُلش٣ن اُٞسهخ االٓزؾب٤ٗخ كٞس ثذء االٓزؾبٕ اُزؾش٣شٟ ٣ٝشكغ روش٣شٙ ك٠ ٗلظ ا٤ُّٞ ا٠ُ

 ٓذ٣ش ٓشًض رو٣ْٞ االٓزؾبٗبد ثب٤ٌُِخ الرخبر االعشاء اُزظؾ٤ؾ٠ أُ٘بعت

 زٔذ ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ االعشاءاد اُزظؾ٤ؾ٤خ أُ٘بعجخ ُؼٔبٕ ٓطبثوخ االٓزؾبٗبد ُِٔؼب٤٣ش ٣ؼ

 أُٞػٞػ٤خ

  ٣شكغ اُلش٣ن روش٣شا ث٘زبئظ ػ٤ِٔخ رو٤٤ْ االٓزؾبٕ اُلظ٠ِ ٓزؼٔ٘ب االعشاءاد اُزظؾ٤ؾ٤خ

 اُلٞس٣خ )إ ٝعذد( الػزٔبدٙ ٖٓ ٓذ٣ش ٓشًض رو٣ْٞ االٓزؾبٗبد ٝػشػٜب ػ٠ِ ٝؽذح اُغٞدح

 ُغ٘خ داخ٤ِخ ُزو٤٤ْ االٓزؾبٕ اُلظ٠ِ ٖٓ  /أُوشس/اُجشٗبٓظ٣ن اداسح اُٞؽذح اُزؼ٤ٔ٤ِخ٣شٌَ كش

ػذد ال ٣وَ ػٖ اص٤ٖ٘ ٖٓ اػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٖٓ اُز٣ٖ اعزبصٝا دٝساد رذس٣ج٤خ ك٠ ٗظْ 

 رو٣ْٞ االٓزؾبٕ ٝرشكغ ٛزٙ اُِغ٘خ روش٣شٛب ُٞؽذح اُغٞدح 

  ٤ؾ٤خ أُ٘بعجخ ثبُز٘غ٤ن ٓغ ٓ٘غن اُٞؽذح االعشاءاد اُزظؾ اُو٤بط ٝاُزو٣ْٞروزشػ ٝؽذح

 أُخزض ٝرؼشع ػ٠ِ ٓغِظ ا٤ٌُِٚ الرخبر اُالصّ  /أُوشس/اُجشٗبٓظاُزؼ٤ٔ٤ِخ
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 اُ٘ظش٣خ ٓخطؾ اُزذكن ُؼ٤ِٔخ ٓشاعؼخ االٓزؾبٗبد: ٤-شكم
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 Master Blueprint-ٗٔٞط ٓظلٞكخ االٓزؾبٕ األعبع٤خ: ٥-شكم
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 :انتؼبيم يغ شكبوٌ انطالة 

  رزْ ٓزبثؼخ شٌب١ٝ اُطالة ثؼذ اٗؼوبد االٓزؾبٗبد ُٔشؽِخ اُجٌبُٞس٣ٞط ٖٓ خالٍ اعزطالع

( ثبُزؼبٕٝ Learning Management Systemسأ١ ٣زْ رؾ٤ِٔٚ ػ٢ِ ٗظبّ اداسح اُزؼِْ )

 ٓغ ٝؽذح اُزؼ٤ِْ االٌُزش٢ٗٝ

 ٓزبثؼخ شٌب١ٝ اُطالة ثؼذ ظٜٞس اُ٘زبئظ: 

  ْرزْ ًَ اُخطٞاد اُغبثوٚ ٖٓ هجَ خجشاء رو٣ْٞ االٓزؾبٗبد ٝكوب ُ٘ظْ أُؾبعجٚ اُز٢ ر

ثؼذ ًَ آزؾبٕ)ثٌبُٞس٣ٞط/دساعبد  22/11/2010اػزٔبدٛب ٖٓ ٓغِظ ا٤ٌُِٚ ثزبس٣خ 

 ٤ِب(ػ

 : ٖٓ ٌَُ ٚرشعَ روبس٣ش اػٔبٍ أُزبثؼ 

o ٚٓسإعبء االهغبّ أُؼ٤٘ٚ ثبُٔزبثؼٚ :الرخبر االعشاءاد اُزظؾ٤ؾ٤ٚ اُالص 

o ٙسئ٤ظ ٝؽذح اُغٞدٙ  :ُِؼشع ك٢ ٓشاعؼخ االداس 

o  )اُغ٤ذ االعزبر اُذًزٞس ٤ًَٝ ا٤ٌُِٚ ُشئٕٞ اُطالة )آزؾبٗبد اُجٌبُٞس٣ٞط

 أُ٘بٛظ:ُِؼشع ػَ ُغ٘خ شئٕٞ اُطالة ٝ ُغ٘خ 

o  اُغ٤ذ االعزبر اُذًزٞس ٤ًَٝ ا٤ٌُِٚ ُشئٕٞ اُذساعبد اُؼ٤ِب )آزؾبٗبد اُذساعبد

 اُؼ٤ِب( :ُِؼشع ػ٢ِ ُغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب

o :ُٚزطج٤ن ٗظْ أُؾبعجٚ اُغ٤ذ االعزبر اُذًزٞس ػ٤ٔذ ا٤ٌُِ 

  :انتحسٍُ -٤

 ػٖ ٓشاعؼخ االٓزؾبٗبد أُخزِلخ ٓغ ؽظش ُغ٤ٔغ ٗوبؽ اُوٞح ٝٗوبؽ اُزؾغ٤ٖ  ٣زْ ػَٔ روبس٣ش

 أُطِٞثخ

  ٣زْ اسعبٍ ٛزٙ اُزوبس٣ش ُشإعبء االٓزؾبٗبد ثغ٤ٔغ أُشاؽَ ؽز٢ ٣زغ٢٘ ٝػغ خطٞاد

 ُالٓزؾبٗبد اُزب٤ُخرؾغ٤٘٤خ 

 ٣زْ اػزٔبد اُزوبس٣ش ٝخطٞاد اُزؾغ٤ٖ ثٔغِظ ا٤ٌُِخ 

 ُٔشاعؼبد اُزب٤ُخ ػ٢ِ االٓزؾبٗبد٣زْ ٓزبثؼخ خطٞاد اُزؾغ٤ٖ ثب 
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  ٕٞاُطالة أُو٤ذٕٝ ٝأُ٘زغجٕٞ ٝأُشخض ُْٜ ثزؤد٣خ االٓزؾبٕ ٖٓ اُخبسط ٝأُغزٔؼ

 اُز٘ل٤ز٣خ ).ٖٓ اُالئؾخ  123اػؼٕٞ ُِ٘ظبّ اُزؤد٣ج٢ أُج٤ٖ ك٤ٔب ثؼذ .. ( ٓبدح 

   ُٔغِظ رؤد٣ت اُطالة رٞه٤غ ع٤ٔغ اُؼوٞثبد اُزؤد٣ج٤خ ، ُٝشئ٤ظ اُغبٓؼخ ، ُٝؼ٤ٔذ ا٤ٌُِخ

ُٝألعبرزح أُغبػذ٣ٖ رٞه٤غ ثؼغ ٛزح اُؼوٞثبد ك٠ اُؾذٝد أُج٤٘خ ٌَُ ْٜٓ٘ ك٠ االئؾخ 

 اُز٘ل٤ز٣خ .

  غٚ ، أٝ ث٘بء ٣ظذس هشاس اؽبُخ اُطالة ا٠ُ ٓغِظ اُزؤد٣ت ٖٓ سئ٤ظ اُغبٓؼخ ٖٓ رِوبء ٗل

 ػ٠ِ ؽِت ُِؼ٤ٔذ

 :٣شٌَ ٓغِظ رؤد٣ت اُطالة ػ٠ِ اُٞعٚ اُزب٠ُ- 

 (سئ٤غب)ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ اُزٟ ٣زجؼٚ اُطبُت  -

 ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ أُخزض -

 أهذّ أػؼبء ٓغِظ ا٤ٌُِخ -

  ال ٣غٞص اُطؼٖ ك٠ اُوشاس اُظبدس ٖٓ ٓغِظ رؤد٣ت اُطالة اال ثطش٣ن االعزئ٘بف ، ٣ٝشكغ

ٖٓ اُطبُت ا٠ُ سئ٤ظ اُغبٓؼخ خالٍ خٔغخ ػشش ٣ٞٓب ٖٓ اإلعزئ٘بف ثطِت ًزبث٠ ٣وذّ 

ربس٣خ اثالؿٚ ثبُوشاس ، ٝػ٤ِٚ اثالؽ ٛزا اُطِت ا٠ُ ٓغِظ اُزؤد٣ت األػ٠ِ خالٍ خٔغخ ػشش 

 ٣ٞٓب .

 : ٣ٝشٌَ ٓغِظ اُزؤد٣ت اُؼ٠ِ ػ٠ِ اُٞعٚ اُزب٠ُ 

 (سئ٤غب)ٗبئت سئ٤ظ اُغبٓؼخ أُخزض  -

 ػ٤ٔذ ٤ًِخ اُؾوٞم أٝ أؽذ األعبرزح ثٜب -

 بر ٖٓ ا٤ٌُِخ اُزٟ ٣زجؼٚ اُطبُتأعز -

  ٣ٝظذس ثبخز٤بس االعبرزح االػؼبء هشاس ٖٓ سئ٤ظ اُغبٓؼخ 

  ك٠ ع٤ٔغ األؽٞاٍ ال ٣غٞص اُؾٌْ ثٞهق ر٘ل٤ز هشاساد ٓغِظ رؤد٣ت اُطالة أٝ ٓغِظ

ٖٓ هبٕٗٞ ر٘ظ٤ْ  148- 181اُزؤد٣ت األػ٠ِ هجَ اُلظَ ك٠ أُٞػٞع ) أُٞاد ٖٓ 

 اُغبٓؼبد(

 :124يبدح 

 ٓخبُلخ رؤد٣ج٤خ ًَ اخالٍ ثبُوٞا٤ٖٗ ٝاُِٞائؼ ٝاُزوب٤ُذ اُغبٓؼ٤خ ٝػ٠ِ األخض :٣ؼزجش 

 األػٔبٍ أُخِخ ث٘ظبّ ا٤ٌُِخ أٝ أُ٘شؤح اُغبٓؼ٤خ . .1

رؼط٤َ اُذساعخ ، أٝ اُزؾش٣غ ػ٤ِٚ ، أٝ االٓز٘بع أُذثش ػٖ ؽؼٞس اُذسٝط ٝأُؾبػشاد  .2

 جخ ػ٤ِٜب .، ٝاألػٔبٍ اُغبٓؼ٤خ األخشٟ اُز٠ روؼ٠ اُِٞائؼ ثبُٔٞاظ

ًَ كؼَ ٣ز٘بك٠ ٓغ اُششف ٝاٌُشآخ ، أٝ ٓخَ ثؾغٖ ع٤ش ٝعِٞى ٝداخَ اُغبٓؼخ أٝ  .3

 خبسعٜب .

 ًَ اخالٍ ث٘ظبّ آزؾبٕ ، أٝ اُٜذٝء اُالصّ ُٚ ، ًَٝ ؿش ك٠ آزؾبٕ أٝ ششٝع ك٤ٚ . .4

 ًَ ارالف ُِٔ٘شآد ٝاألعٜضح أٝ أُٞاد أٝ اٌُزت اُغبٓؼ٤خ أٝ رجذ٣ذٛب . .5

آنُبد ولىاػذ انتؼبيم يغ حبالد تأدَت انطالة تجؼب نمبَىٌ . ٥

 تُظُى اندبيؼبد
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اخَ اُغبٓؼخ أٝ االشزشاى ك٤ٜب ثذٕٝ رشخ٤ض عبثن ٖٓ اُغِطبد ًَ ر٘ظ٤ْ ُِغٔؼ٤بد د .6

 اُغبٓؼ٤خ أُخزظخ .

رٞص٣غ اُ٘ششاد أٝ اطذاس عشائذ ؽبئؾ ثؤ٣خ طٞسح ثب٤ٌُِبد أٝ عٔغ رٞه٤ؼبد ثذٕٝ  .7

 رشخ٤ض عبثن ٖٓ اُغِطبد اُغبٓؼ٤خ أُخزظخ .

 ٥داة .االػزظبّ داخَ أُجب٠ٗ أٝ االشزشاى ك٠ ٓظبٛشاد ٓخبُلخ ُِ٘ظبّ اُؼبّ ٝا .8

 :125يبدح 

ً ك٤ٚ ٣ؼجؾ ك٠ ؽبُخ رِجظ ٣خشعٚ اُؼ٤ٔذ أٝ ٖٓ  ً ك٠ آزؾبٕ أٝ ششٝػب ًَ ؽبُت ٣شرٌت ؿشب

٣٘ٞة ػ٘ٚ ٖٓ ُغ٘خ االٓزؾبٕ ٣ٝؾشّ ٖٓ دخٍٞ االٓزؾبٕ ٣ٝؾبٍ ا٠ُ ٓغِظ اُزؤد٣ت ، أٓب ك٠ 

ٚ ثطالٕ االؽٞاٍ االخشٟ ك٤جطَ االٓزؾبٕ ثوشاس ٖٓ ٓغِظ اُزؤد٣ت أٝ ٓغِظ ا٤ٌُِخ ٣ٝزشرت ػ٤ِ

 اُذسعخ اُؼ٤ِٔخ ارا ًبٗذ هذ ٓ٘ؾذ ُِطبُت هجَ اٌُشق ػٖ اُـش .

 :انؼمىثبد انتأدَجُخ هً - 126يبدح 

 اُز٘ج٤خ شلبٛخ أٝ ًزبثخ . .1

 اإلٗزاس . .2

 اُؾشٓبٕ ٖٓ ثؼغ اُخذٓبد اُطالث٤خ . .3

 اُؾشٓبٕ ٖٓ ؽؼٞس دسٝط أؽذ أُوشساد ُٔذح ال رزغبٝص شٜشاً . .4

 شٜشاً. اُلظَ ٖٓ ا٤ٌُِخ ُٔذح ال رغبٝص .5

 اُؾشٓبٕ ٖٓ آزؾبٕ ك٠ ٓوشس اٝ أًضش . .6

ٝهق ه٤ذ اُطبُت ُذسعخ أُبعغز٤ش أٝ الدًزٞساح ُٔذح ال رغبٝص شٜش٣ٖ أٝ ُٔذح كظَ  .7

 دساع٢ .

 اُـبء آزؾبٕ اُطبُت ك٠ ٓوشس أٝ أًضش . .8

 اُلظَ ٖٓ ا٤ٌُِخ ُٔذح ال رغبٝص كظالً دساع٤بً . .9

 ش .اُؾشٓبٕ ٖٓ االٓزؾبٕ ك٠ كظَ دساع٢ ٝاؽذ أٝ أًض .10

 ؽشٓبٕ اُطبُت ٖٓ اُو٤ذ ُِٔبعغز٤ش أٝ اُذًزٞساح ٓذح كظَ دساع٠ أٝ أًضش . .11

 اُلظَ ٖٓ ا٤ٌُِخ ُٔذح رض٣ذ ػ٠ِ كظَ دساع٢ . .12

اُلظَ اُٜ٘بئ٠ ٖٓ اُغبٓؼخ ٣ٝجِؾ هشاس اُلظَ ا٠ُ اُغبٓؼبد األخشٟ ٣ٝزشرت ػ٤ِٚ ػذّ  .13

 ٓظش اُؼشث٤خ.طالؽ٤خ اُطبُت ُِو٤ذ أٝ اُزوذّ ا٠ُ االٓزؾبٗبد ك٠ عبٓؼبد عٜٔٞس٣خ 

٣ٝغٞص األٓش ثبػالٕ اُوشاس اُظبدس ثبُؼوٞثخ اُزؤد٣ج٤خ داخَ ا٤ٌُِخ ٣ٝغت اثالؽ اُوشاساد ا٠ُ 

٠ُٝ أٓش اُطبُت . ٝرؾلع اُوشاساد اُظبدسح ثبُؼوٞثبد اُزؤد٣ج٤خ ػذا اُز٘ج٤ٚ اُشل١ٞ ك٠ ِٓق 

ثؼذ ٓؼ٢ صالس  اُطبُت ، ُٝٔغِظ اُغبٓؼخ إٔ ٣ؼ٤ذ اُ٘ظش ك٢ اُوشاس اُظبدس ثبُلظَ اُٜ٘بئ٢

 ع٘ٞاد ػ٠ِ األهَ ٖٓ ربس٣خ طذٝس اُوشاس.

 انهُئبد انًختصخ ثتىلُغ انؼمىثبد هً : - 127يبدح 

األعبرزح ٝ األعبرزح أُغبػذٕٝ : ُْٜٝ رٞه٤غ اُؼوٞثبد األسثغ األ٠ُٝ أُج٤٘خ ك٠ أُبدح اُغبثوخ  .1

 أُخزِلخ.ػٔب ٣وغ ٖٓ اُطالة أص٘بء اُذسٝط ٝ أُؾبػشاد ٝ األٗشطخ اُغبٓؼ٤خ 

 ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ : ُٝٚ رٞه٤غ اُؼوٞثبد اُضٔب٠ٗ األ٠ُٝ أُج٤٘خ ك٠ أُبدح اُغبثوخ، ٝك٠ ؽبُخ ؽذٝس .2
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اػطشاة أٝ اخالٍ ثبُ٘ظبّ ٣زغجت ػ٘ٚ أٝ ٣خش٠ ٓ٘ٚ ػذّ اٗزظبّ اُذساعخ أٝ االٓزؾبٕ ٣ٌٕٞ  .3

ش خالٍ ُؼ٤ٔذ ا٤ٌُِخ رٞه٤غ ع٤ٔغ اُؼوٞثبد أُج٤٘خ ك٠ أُبدح اُغبثوخ ػ٠ِ إٔ ٣ؼشع األٓ

اعجٞػ٤ٖ ٖٓ ربس٣خ رٞه٤غ اُؼوٞثٚ ػ٠ِ ٓغِظ اُزؤد٣ت ارا ًبٗذ اُؼوٞثخ ثبُلظَ اُٜ٘بئ٢ ٖٓ 

اُغبٓؼخ ، ٝػ٠ِ سئ٤ظ اُغبٓؼخ ثبُ٘غجخ ا٠ُ ؿ٤ش رُي ٖٓ اُؼوٞثبد ٝرُي ثبُ٘ظش ك٢ رؤ٤٣ذ 

 اُؼوٞثخ أٝ اُـبئٜب أٝ رؼذ٣ِٜب.

ح اُغبثوخ ػذا اُؼوٞثخ األخ٤شح، سئ٤ظ اُغبٓؼخ: ُٝٚ رٞه٤غ ع٤ٔغ اُؼوٞثبد أُج٤٘خ ك٠ أُبد .4

ٝرُي ثؼذ أخز سأٟ ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ، ُٝٚ إٔ ٣ٔ٘غ اُطبُت أُؾبٍ ا٠ُ ٓغِظ اُزؤد٣ت ٖٓ دخٍٞ 

 أٌٓ٘خ اُغبٓؼخ ؽز٠ ا٤ُّٞ أُؾذد ُٔؾبًٔزٚ.

 ٓغِظ اُزؤد٣ت : ُٝٚ رٞه٤غ ع٤ٔغ اُؼوٞثبد . .5

 :128يبدح 

اال ثؼذ اُزؾو٤ن ٓغ ؽبُت  126ٖٓ أُبدح ال رٞهغ ٖٓ اُؼوٞثخ اُٞاسدح ك٠ اُج٘ذ اُخبٓظ ٝٓب ثؼذٙ 

ا٤ٌُِخ ٝ عٔبع أهٞاُٚ ك٤ٔب ٛٞ ٓ٘غٞة ا٤ُٚ كبرا ُْ ٣ؾؼش ك٠ أُٞػذ أُؾذد ُِزؾو٤ن عوؾ ؽوٚ ك٠ 

عٔبع أهٞاُخ ٣ٝز٠ُٞ اُزؾو٤ن ٖٓ ٣٘زذثٚ ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ. ٝال ٣غٞص ُؼؼٞ ٤ٛئخ اُزذس٣ظ أُ٘زذة 

 د٣ت .اُزؾو٤ن ٓغ اُطبُت إٔ ٣ٌٕٞ ػؼٞا ك٠ ٓغبُظ اُزؤ

 :129يبدح 

رٌٕٞ  127اُوشاساد اُز٠ رظذس ٖٓ ا٤ُٜئبد أُخزظخ ثزٞه٤غ اُؼوٞثبد اُزؤد٣ج٤خ ٝكوب ُِٔبدح 

ٜٗبئ٤خ، ٝٓغ رُي رغٞص أُؼبسػخ ك٠ اُوشاس اُظبدس ؿ٤بث٤ب ٖٓ ٓغِظ اُزؤد٣ت ك٠ خالٍ اعجٞع 

اُؾؼٞس هذ أػِٖ ٖٓ ربس٣خ اػالٗٚ ُِطبُت أٝ ٠ُٝ االٓش ٣ٝؼزجش اُوشاس ؽؼٞس٣ب ارا ًبٕ اُطِت 

ا٠ُ شخض اُطبُت أٝ ٠ُٝ أٓشٙ ٝرخِق اُطبُت ػٖ اُؾؼٞس ثـ٤ش ػزس ٓوجٍٞ ، ٣ٝغٞص ُِطبُت 

اُزظِْ ٖٓ هشاس ٓغِظ اُزؤد٣ت ثطِت ٣وذٓٚ ا٠ُ سئ٤ظ اُغبٓؼخ خالٍ خٔغخ ػشش ٣ٞٓب ٖٓ ربس٣خ 

 ٘ظش ك٤ٜب.اػالٗٚ اُوشاس ، ٣ٝؼشع سئ٤ظ اُغبٓؼخ ٓب ٣وذّ ا٤ُٚ ٖٓ رظِٔبد ػ٠ِ ٓغِظ اُغبٓؼخ ُِ
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 يشفك: ًَبرج انًشاخؼخ نًختهف االيتحبَبد. ٦
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 ..................................... التاريخ:  .................................. المقرر/الوحدة التعليمية:

  المادة:  .................................. الدور: 

 ..................................... المراجع الخارجي:  .................................. المراجع الداخلي: 

 

 االمتحان النظري  

 أوال: البيانات العامة لالمتحان 

 المعيار 

 )تحديد البيانات العامة اآلتية( 

 التقييم 

 غير موجود

 صفر(الدرجة: )

 موجود

 ( ٠,٥)الدرجة: 
 غير مطبق

    الكلية والجامعة . ١

    . المرحلة ٢

    . المقرر/الوحدة التعليمية ٣

    . التاريخ ٤

    . الدرجة الكلية لالمتحان ٥

    الدور/الفصل الدراسي . 6

    لالمتحان الزمن الكلى . 7

    عدد األسئلة الكلية .  8

    . عدد الصفحات ٩

    تعليمات ضرورية لإلجابة . 10

 5........./ الدرجات:مجموع  

 

 

 

 

 

 لالسئلة  االمتحان    ثانيا: مالءمة زمن

 الزمن أقل من احتياج االسئلة 

 )الدرجة : صفر (

 الزمن زائد عن احتياج االسئلة 

 (  2)الدرجة :

 الزمن مناسب 

 (  4)الدرجة :

   

 4........./مجموع الدرجات: 
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 ( Overall Item analysis )ألسئلة ل  العام تقييمالثالثا: 

 المعيار 

 التقييم )النسبة من األسئلة الموضوعة(

 أقل من

٢٠ %

)الدرجة: 

 صفر( 

٢٠%-

٤٠% 

  1 )الدرجة:

) 

٤١%-

٦٠% 

)الدرجة:  

٢ ) 

٦١%-

٨٠% 

)الدرجة:  

٣ ) 

٨١%-

١٠٠% 

)الدرجة:  

٤) 

. استخدام األفعال السليمة فى  ١

 بداية السؤال 

       (Action Verb  ) 

     

      ( Item. تحديد الموضوع )٢

      content))المحتوى  .تحديد٣

   درجة السؤال  .تحديد٤

          (Marking   ) 
     

   المتحان  ل . وجود مصفوفة٥

       (Test Blueprint ) 
     

. المطابقة مع مصفوفة  ٦

 االمتحان 

    (Master Blueprint ) 

     

 24........./مجموع الدرجات: 

 ( Specific Item Evaluation) التقييم التفصيلي لألسئلة : رابعا

Miller’s 

Pyramid 

level 

Mark 

/1))... 

Presence of these Criteria 0.25 mark each) ) 

Item 
Marking Content Item 

Action 

Verb 

      1. 1 

      2. 2 

      3. 3 

      4. 4 

      5. 5 

      6. 6 
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 ٪( .........)   ......... /.........: الدرجة الكلية لالمتحان •

 ال   نعم               موذج االجابة:تسليم ن •

 االستنتاج: •
o  :نقاط القوة  

o  :نقاط الضعف 

( Specific Item Evaluation)التقييم التفصيلي لألسئلة : رابعا  

      7.  

      8.  

      9.  

      10.  

      11.  

      12.  

       

       

Total: ……./ 12 

 ( Miller’s Pyramidخامسا:  تحقيق مستويات هرم التقييم )

 المستوي األول:المستوي الثاني(  -تستهدف التقييم )نسبة الدرجات المخصصة لألسئلة التي 

(Knows Questions Marks: Knows How Questions Marks) 

١٠٠ %

المستوي األول 

 )الدرجة: صفر(

٨٠  %- 

٢٠  %

 )الدرجة:واحد( 

٦٠ %- 

٤٠% 

 ( ٢)الدرجة:

٥٠-% ٥٠% 

 ( ٣)الدرجة: 

٦٠-%٤٠% 

 ( ٤)الدرجة: 

٨٠-% ٢٠% 

 ( ٥)الدرجة: 

      

 5........./مجموع الدرجات: 
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 ..................................... التاريخ:  .................................. المقرر/الوحدة التعليمية:

  المادة:  .................................. الدور: 

 ..................................... المراجع الخارجي:  .................................. المراجع الداخلي: 

 

MCQ CHECKLIST 

 أوال: البيانات العامة لالمتحان 

 المعيار 

 )تحديد البيانات العامة اآلتية( 

 التقييم 

 غير موجود

 صفر(الدرجة: )

 موجود

 ( ٠,٥)الدرجة: 
 غير مطبق

    والجامعة . الكلية  ١

    . المرحلة ٢

    . المقرر/الوحدة التعليمية ٣

    . التاريخ ٤

    . الدرجة الكلية لالمتحان ٥

    الدور/الفصل الدراسي . 6

    لالمتحان الزمن الكلى . 7

    عدد األسئلة الكلية .  8

    و الترقيم  . عدد الصفحات٩

    تعليمات ضرورية لإلجابة . 10

    . نوع وحجم الخط  11

    . المسافة بين السطور 12

 6/.........مجموع الدرجات: 

 

 

 

 لالسئلة  االمتحان    ثانيا: مالءمة زمن

 الزمن أقل من احتياج االسئلة 

 )الدرجة : صفر (

 الزمن زائد عن احتياج االسئلة 

 (  1)الدرجة :

 الزمن مناسب 

 (  2)الدرجة :

   

 2/.........مجموع الدرجات: 
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 ( Overall Item analysis )ألسئلة ل  العام تقييمالثالثا: 

 المعيار 

 التقييم )النسبة من األسئلة الموضوعة(

أقل من 

٢٠ %

)الدرجة: 

 صفر( 

٢٠%-

٤٠% 

  1)الدرجة: 

) 

٤١%-

٦٠% 

)الدرجة:  

٢ ) 

٦١%-

٨٠% 

)الدرجة:  

٣ ) 

٨١%-

١٠٠% 

)الدرجة:  

٤) 

مشكلة  .  ١ السؤال  نص  يتضمن 

وواضحة   محددة  فقط  واحدة 

أو   لبس  بها  ليس 

 ( Question Stemغموض)

     

محدد  ٢ سؤال  المشكلة  يتبع   .

 للمطلوب  

     (Lead-in Question ) 

     

      ٥إلي  4.عدد اإلختيارات  ٣

والسؤال    -4 المشكلة  من  كال 

ايجابية بطريقة  )تجنب    مكتوب 

النفي   او  النفي  عبارات 

 ,avoid except)  المزدوج(  

the answer is not…) 

     

دون    -5 السؤال  اجابة  يمكن  ال 

 قراءة المشكلة 
     

دون  6 االجابة  للطالب  يمكن   .

االختيار   عبارات  الي  النظر 

(Cover test)           

     

والبدائل    اإلجابةالصحيحة.7

 الطول تقريبا متساٌوية فى  
     

. ترتبط جميع البدائل بموضوع  8

 المشكلة  ولٌيست غريبة عنها 
     

جميعها  9 البدائل  تتسم   .

المشكلة   مع  منطقيا  بالفاعلٌيه  

 ولغويا 

     

ترتيب    -10 االختيارات  ترتب 

 ابجدي 
     

من  11 بدائل  استخدام  تجنب   .

:  ,all of the above)النوع 

none of the       above   او

 .(  a+ bالجمع بين اجابيتين )
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 ( Overall Item analysis )ثالثا: تقييم األسئلة 

. تجنب استخدام الكلمات غٌير  12

 ,never, rareالمحددة مثل  :)

always, often )… 

     

       . تحديد درجة السؤال13

           (Marking ) 
     

.المطابقة مع مصفوفة   14

 المنهج 

    (Master Blueprint ) 

     

. المطابقة مع مصفوفة  15

 (Test Blueprint)االمتحان
     

 60/.........مجموع الدرجات: 

 ( Specific Item Evaluation) التقييم التفصيلي لألسئلة : رابعا

Miller’s 

Pyramid 

level 

Marking 

/1))... 

Presence of these Criteria 0.25 mark each) ) 

Item 
Marking 

SBA+ 4 

distractors 

Lead-in 

Question 

Questio

n Stem 

      1. 1 

      2. 2 

      3. 3 

      4. 4 

      5. 5 

      6. 6 

      7.  

      8.  

      9.  

      10.  

      11.  

      12.  

       

Total: ……./ 12 
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 ٪(.........) .........  ........./: : الدرجة الكلية لالمتحان •

 ال   نعم                 موذج االجابةتسليم ن •

 االستنتاج: •
o  :نقاط القوة 

  

o  :نقاط الضعف 

 ( Miller’s Pyramidخامسا:  تحقيق مستويات هرم التقييم )
 المستوي األول:المستوي الثاني(  -التقييم )نسبة الدرجات المخصصة لألسئلة التي تستهدف 

(Knows Questions Marks: Knows How Questions Marks) 

١٠٠ %

المستوي األول 

 )الدرجة: صفر(

٨٠  %- 

٢٠  %

 )الدرجة:واحد( 

٦٠ %- 

٤٠% 

 ( ٢)الدرجة:

٥٠-% ٥٠% 

 ( ٣)الدرجة: 

٦٠-%٤٠% 

 ( ٤)الدرجة: 

٨٠-% ٢٠% 

 ( ٥)الدرجة: 

      

 5/.........مجموع الدرجات: 
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 .....................................  : مرحلةال ..................................  المقرر/الوحدة التعليمية: 
  التاريخ:               ..................................  الدور: 

 .....................................  المراجع الخارجي: ..................................  المراجع الداخلي:

 

   أوال: البيانات العامة لالمتحان

The Objective Structured Practical Examination (OPCE)                        

 

 
 المعيار 

  )تحديد البيانات العامة اآلتية
 ( علي ورقة االمتحان الموزعة

 التقييم 

 غير موجود
 صفر( الدرجة: )

 موجود
 ( ٠,٥)الدرجة:  

 غير مطبق 

     . الكلية والجامعة١

    المرحلة  . ٢

    مقرر/الوحدة التعليمية . ال٣

    الدور/ الفصل الدراسى  -4

    التاريخ . ٤

    لالمتحان الدرجة الكلية . ٥

 الزمن الكل  -6

 

   

 . عدد األسئلة الكلية٨

 

   

 .../4 مجموع الدرجات 

 
   سالمة االجراءاتثانيا :  

 التقييم )النسبة من األسئلة الموضوعة( المعيار 
%  ٢٠أقل من 

 ( الدرجة:صفر)

٤٠-%٢٠ % 

 )الدرجة:واحد( 

٦٠-% ٤١ % 

 (٢ الدرجة: )

٨٠-%٦١ % 

 (٣)الدرجة: 

١٠٠-%٨١ % 

 (٤)الدرجة: 

 عدد المحطات  -1

(14- 18  ) 
     

الوقت  -2 لكل  مالئمة 

        محطة
      دقيقة( 5-10)     

     

المكان    -3 مالئمة 

 ان لالمتح
(OSPE venue ) 

     

وسالمة    -4 مالئمة 

 زة المستخدمة االجه
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      التعليمات للطلبة  -5
      التعليمات للممتحنين  -6
7-Scoring and 

marking form  
     

 ..../28 مجموع الدرجات 
 

 
 

 :  تحقيق األهداف ومضموم االمتحان    ثالثا

 4 3 2 1 صفر نسبة األسئلة  المعيار /

% ، أو 20

 % 20اقل

21  ، %

 أو 
اقل  
40 % 
  

41  ، %

 أو
اقل   

60 % 

 % ، أو 61

 %  80اقل  

80 % 

 فأكثر   

 procedureعدد  1
stations 

     

 responseعدد  2
stations 

     

 . وجود مصفوفة  3

 test blue print)لالختبار 
     

 المطابقة مع مصفوفة  4

 Master) االمتحان
Blueprint 

  

     

      Test mapوجود   5
  ..../20 المجموع   

   

 
 
 
 
          
 
 



 
 

          

      
 القياس والتقويم  وحدة

 Presence of these Criteria (0.25 each) 

Total Mark 

…../1 

Marking instructions  Check 

lists 

station 
scenario 

Item 

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

     7 

     8 
     9 
     10 
     11 
     12 
     13 
     14 
 Total: …./14 

 
 
 
 

 ) ٪      ( ...66 /..... :لالمتحان الكلية الدرجة

 .....ال .....            نعم :االجابة نموذج تسليم

 

 %(60بالتقييم ) 66/   39.5 درجة  علي الحصول يجب
 
 
  

        



 
 

          

      
 القياس والتقويم   وحدة

 

 ..................................... التاريخ: .................................. المقرر/الوحدة التعليمية:
   .................................. الدور:

 ..................................... المراجع الخارجي: .................................. المراجع الداخلي:

 

  أوال: البيانات العامة لالمتحان

The Objective Structured Clinical Examination (OSCE)                        

 
 المعيار

 )تحديد البيانات العامة اآلتية
 (علي ورقة االمتحان الموزعة

 التقييم

 غير موجود
 صفر(الدرجة: )

 موجود
 (٠,٥)الدرجة: 

 غير مطبق

     . الكلية والجامعة١

    المرحلة . ٢

    مقرر/الوحدة التعليمية . ال٣

    الدور/ الفصل الدراسى -4

    التاريخ . 4

    لالمتحانالدرجة الكلية . ٥

 .../2.5 الدرجات مجموع

 
  سالمة االجراءاتثانيا :  

 (عدد المحطاتالتقييم )النسبة من  المعيار
  %٢٥من أقل 

 محطات 4اقل من 

 (صفر:الدرجة)

-%٢١من 
4٠%  

 محطات 6 -4

 (واحد:الدرجة)

4١%-6٠% 
 محطات 7-9

 (٢ :الدرجة)

6٨٠-%١% 
 حطاتم10-13

 (٣: الدرجة)

١٠٠-%٨١% 
 محطة ١٨-١4
 (4: الدرجة)

 عدد المحطات -١
(١4- ١٨ ) 

     

لكل مالئمة الوقت -٢
       محطة
     دقيقة( ١٠-٥)     

     

    تحديد المحتوى . ٣
(well constructed) 

     

مطابقة ورقة  -4

 االمتحان للنموذج 
     

مالئمة المكان  -5

 انلالمتح
(Osce venue) 

     

مالئمة وسالمة  -6
 زة المستخدمةاالجه

     



 
 

          

      
 القياس والتقويم   وحدة

 ..../٢4 مجموع الدرجات
 

 (Station profileتقييم المحتوى )  -ثالثا :

      المعيار
1-Topics      
      التعليمات للطلبة-٢
      التعلييمات للممتحنين-٣
      Blueprintاختبار -4
٥-scoring and 

marking form 
     

6-Developing a 
bank of OSCE 

stations 

     

 
 

 :  تحقيق األهداف ومضموم االمتحان   ثالثا

 4 ٣ ٢ ١ صفر نسبة األسئلة المعيار /

, أو  %٢٠
 %٢٠اقل

٢١%  ,
 أو 
اقل 

4٠% 
  

4٠%  ,
 أو 
اقل 

6٠%  

6١%  ,
 أو

  %٨اقل  

٨٠% 
 فأكثر  

 األسئلة التى  نسبة ١
تستهدف المستوى 

 ( Knows how)  الثانى

     

نسبة األسئلة التى  ٢
المستوى تستهدف 

 ( Shows how) الثالث

     

نسبة تحقيق محتوى  ٣
المقرر الوحدة 

   التعليمية 

     

مطابقة أوزان نسبة  4
األسئلة لمواصفة 

 االمتحان
  (Blue print  ) 

     



                                                                       
  والتقويم القياس وحدة    

 

 قائمة تدقيق االمتحانات الشفهية 

Oral exam checklist 

 

 

 ....................:التاريخ                    .....................    :المرحلة

 .................:الدراسي الفصل/الدور           ...............:التعليمية الوحدة/المقرر

 ....................:الخارجي المراجع             ..................   :الداخلي المراجع

 

 

  ستيفاء هذه البيانات فى نموذج تقييم االمتحان من عدمه(إ)مدى  عامةوال: بيانات أ

 (1د )موجو )صفر( دموجوغير  ر المعيا
   الكلية/الجامعة -1
   المرحلة -2
   القسم -3
   التاريخ -4
   الفصل الدراسي -5
   الدرجة -6
   /الممتحنينتوقيع الممتحن -7

 7الدرجة .............../

 

 تقييم عام لالمتحان:ا: نيثا

ال يوجد  المعيار

 )صفر(

 (1يوجد )

قاعات االمتحان مناسبة من حيث التهوية   -1

 واالضاءة واالتساع
  

يمر الطالب على اكثر من ممتحن /لجنة  -2

 امتحانية
  

كل لجنة تشمل مجموعة من البطاقات  -3

 االمتحانية تغطى عناوين مختلفة من المقرر

 (ILOs) 

  

   الطالب يختار البطاقات عشوائيا -4
يتم احتساب درجة الطالب من متوسط درجات  -5

 الممتحنين
  



إجابات متفق عليه من  اإلعداد المسبق لنموذج -6

 قبل الممتحنين
  

 6الدرجة ..................../

 

 مالءمة زمن االمتحان لكل طالبا :لثثا

 اقل من المطلوب

 )صفر :الدرجة(

 اكثر من المطلوب

 (واحد :الدرجة(

 دقائق( 10) الزمن مناسب

 (2 :الدرجة(

   

 2الدرجة ........./

 

 :االمتحانيةالبطاقات تقييم  رابعا: 

 (1يوجد ) ال يوجد )صفر( المعيار
االسئلة مكتوبة بطريقة سهلة  -1

 وواضحة للطالب
  

االسئلة فى سياق المقرر وتعبر عن  -2

ILOs 
  

 testاالسئلة مطابقة لمخطط االختبار ) -3

blueprint) 
  

فى صورة متدرجة من عرض االسئلة  -4

 األسهل لألصعب
  

 4الدرجة ............../

 

 خامسا: مدى قياس االسئلة لمستويات تعليمية مختلفة عند الطالب

أقل من النسبة  المعيار

 المطلوبة

 )الدرجة صفر( 

أعلى من النسبة 

  المطلوبة

 (1)الدرجة 

 مناسب

 (2)الدرجة 

 (Recallالمستوى االول )

50-60%  

   

 المستوى الثانى

(Interpretation) 

20-30% 

   

 Problemمستويات أعلى)

solving) 

10-20% 

   

 6الدرجة .........../

 (...%) 25 /..... :لالمتحان الكلية الدرجة -

 %(60بالتقييم )15/25يجب الحصول على  -


