
 

 

 

 

1 
 

 تالثرامج االساسيح  الثرامج الداعمحرتط   

ٔثشايغٓب االعبعيخ نزؾفيض انذاػًخ ثبنشثظ يبثيٍ انجشايظ رؾشص كهيخ انؼهٕو ػهي اٌ رمٕو 

انطالة ػهي انًشبسكخ في ْزِ انجشايظ نشفغ يغزٕاْى ٔسثظ انًمشساد انُظشيخ ثٕالغ عٕق 

 انؼًم ٔيٕالغ االَزبط. رمذو كهيخ انؼهٕو ػذد يٍ انجشايظ انذاػًخ نهجشايظ االعبعيخ ْٔي: 

 

 التدرية الصيفي: -1

خالل انزذسيت في فزشح انظيف ثبؽذ  ّ انطالة نفزؼ لُبح ارظبل يغ عٕق انؼًم يٍيرٕع ثٓذف

 . يبثيٍ انًغزٕي انضبنش ٔانشاثغ يٍ انذساعخ ثبنكهيخ ٔيزى رنك انًظبَغ أ انًشاكض انجؾضيخ ٔخالفّ

 

 الرحالخ العلميح: -2

رُظى انكهيخ كم ػبو سؽالد ػهًيخ نطالة انًغزٕي انشاثغ ٔرنك نالطالع ػهي اؽذس 

خ انًخزهفّ أ نغًغ انؼيُبد انُبدسح انزي رزٕفش انزكُٕنٕعيبد انظُبػيخ ثبنًُبطك انظُبػي

 ثًُبطك طؾشأيخ أ يؾًيبد طجيؼيخ يؾذدح.

 

 اسالية الثحج عن المادج العلميح وتقنياخ كتاتح االتحاث والتقارير: -3

رؼهيى انطالة  ْٕٔ يمشس داػى نًبدح انجؾش ٔانًمبل نطالة انفشلخ انشاثؼخ ٔيٓذف اني

انًبدح انؼهًيخ يٍ انًظبدس انًخزهفخ ٔكيفيخ طيبغزٓب ٔاػبدح االعبعيبد انؼبيخ نكيفيخ عًغ 

  .كزبثزٓب ػهي ْيئخ رمشيش أ ثؾش أ سعبنخ

 

 استراتيجيح رتط الثرامج الداعمح تالثرامج االساسيح:

 التدرية الصيفي: -1

يهزضو عًيغ انطالة ثبرًبو انزذسيت انظيفي ثؾذ ادَي اعجٕػيٍ في فزشح االعبصح  -

 انًغزٕي انضبنش ٔانشاثغ يٍ انذساعخ ثبنكهيخ.انظيفيخ يبثيٍ 

يغزٕعت الرًبو انزذسيت يٕافمخ انمغى انًخزض ػهي عٓخ انزذسيت نهزبكذ يٍ انًغزٕي  -

انؼبو نٓزِ انغّٓ ٔيطبثمزٓب نهًٕاطفبد انًؾذدح ثٕاعطخ كم لغى ػهًي ؽغت 

 رخظظّ.
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شاف ػهي انزذسيت يمٕو انمغى انؼهًي ثزششيؼ ػذد يٍ انغبدِ اػضبء ْيئخ انزذسيظ نالش -

ثبنغٓبد انًخظظّ نزنك ٔانميبو ثبنضيبساد انذٔسيخ نهزبكذ يٍ ليبو انطالة ثبنزذسيت 

 ٔنهشثظ يغ عٓخ انزذسيت ٔانزبكذ يٍ اعزفبدح انطالة ٔانزضايٓى.

يهزضو يششفي انزذسيت ثبػذاد االعزجيبَبد انالصيخ نهزبكذ يٍ يذي عذٔي انزذسيت  -

 دح انطالة ٔرؾميك االْذاف انؼبيخ نزنك.ثبنغّٓ يؾم انزذسيت ٔيذي اعزفب

يهضو انطبنت ثكزبثخ رمشيش يفظم رؾذ اششاف يششف انزذسيت يٍ انغبدِ اػضبء ْيئخ  -

 انزذسيظ ٔكزنك انمبئًيٍ ػهي انزذسيت ثغٓخ انزذسيت يغ َٓبيخ فزشح انزذسيت.

في ثُبء ػهي انزمشيش انًمذو يٍ انطبنت ٔكزنك انًزبثؼخ انذٔسيخ انزي لبو ثٓب يشش -

يزى رمييى انطبنت ثؼذد يٍ انذسعبد )رخضغ انزذسيت يٍ انغبدح اػضبء ْيئخ انزذسيظ 

نشؤيخ كم لغى( ػهي اٌ رضبف ْزِ انذسعبد اني اػًبل انغُخ انخبطخ ثبنفظم 

 انذساعي االٔل يٍ انًغزٕي انشاثغ.

يغٕص نهطبنت ربعيم انزذسيت اني اعبصح َظف انؼبو انخبطّ ثبنًغزٕي انشاثغ ػهي اٌ  -

 رضبف انذسعبد في ْزِ انؾبنخ اني اػًبل انغُخ انخبطخ ثبنفظم انذساعي انضبَي.

نزبكيذ انزضاو انطالة ثبنزذسيت انظيفي ال يغًؼ نهطبنت ثبرًبو اعشاءاد اخالء انطشف  -

  ٔآَبء انذساعخ ثبنكهيخ ثؼذ انًغزٕي انشاثغ اال ثؼذ انزمذو ثًب يفيذ ؽظٕنّ ػهي انزذسيت.

 

 الرحالخ العلميح: -2

يهزضو عًيغ انطالة ثبنًشبسكخ في انشؽالد انؼهًيخ ٔفي ؽبنخ رؼضس رنك أ ٔعٕد ػبئك  -

يلتزم الطالب تثرنامج تديل للنشاط يًُؼٓى يٍ انًشبسكّ أ انغفش ثًيؼبد انشؽهخ 

 .العلمي

يمٕو انمغى انؼهًي انًخزض ثزؾذيذ ػذد يٍ انًششفيٍ نهشؽالد نهزبكذ يٍ انزضاو  -

ؽهخ ٔكزنك ليبو انغٓبد انزي عٕف يزى صيبسرٓب يٍ رمذيى انذػى ٔاعزفبدح انطالة يٍ انش

 انكبيم نهطالة.

يمذو انطالة ثُٓبيخ انشؽهخ رمشيش ػٍ يذي االعزفبدح ٔكفبءح انزُظيى ٔيكبٌ انضيبسح نزمييى  -

انشؽهخ ثشكم ػبو يغ ليبو انغبدح اػضبء ْيئخ انزذسيظ انًششفيٍ ثبعشاء االعزجيبَبد 

 يذي سضي ٔاعزفبدح انطالة. انالصيخ نهزبكذ ٔليبط
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ثُبء ػهي رمشيش انطالة ٔرمييى انغبدِ اػضبء ْيئخ انزذسيظ نًذي انزضايٓى ٔانًبيٓى  -

ثبنًجبديء انؼهًيخ انزي رى اكزغبثٓب اصُبء انضيبسح يزى ٔضغ ػذد يٍ انذسعبد )رخضغ 

نشؤيخ كم لغى( ػهي اٌ رضبف ْزِ انذسعبد اني اػًبل انغُخ انخبطخ ثبنفظم 

 انذساعي انضبَي يٍ انًغزٕي انشاثغ.

 

 :للرحالخ ترنامج النشاط الثديل

في ؽبنخ رؼزس أ ػذو لذسح انطبنت ػهي انًشبسكخ في انشؽالد يزى انضايٓى ثجشَبيظ  -

 َشبط ثذيم رؾذ اششاف اػضبء ْيئخ انزذسيظ ثبنمغى انؼهًي انًخزض.

ًب يزغبٔي يغ انشؽالد يزى رخظيض َفظ انمذس يٍ انذسعبد نجشَبيظ انُشبط انجذيم ث -

 انؼهًيخ.

 يشزًم ثشَبيظ انُشبط ػهي: -

ا( اػذاد يؾبضشح ػبيخ ٔػشع رمذيًي يٍ انطالة ؽٕل يٕضٕع يؼيٍ ٔيزى اػذاد 

 انًؾبضشح ٔرُفيزْب رؾذ اششاف انغبدح اػضبء ْيئخ انزذسيظ.

ة( رغٓيض يهظمبد ػهًيخ )ثٕعزشاد ٔثبَشص( رؾزٕي ػهي يؼهٕيبد ػهًيخ ؽٕل 

رؾذ اششاف انغبدح اػضبء ْيئخ انزذسيظ ثبنمغى انؼهًي انًخزض ٔيزى  يٕضٕع يؼيٍ

ػًم يؼشع نٓب ثظفّ دٔسيخ كم ػبو يغ َٓبيخ انفظم انذساعي انضبَي نهًغزٕي 

 انشاثغ.

 

 :والتقارير االتحاث كتاتح وتقنياخ العلميح المادج عن الثحج اسالية -3

نزُظيى ػذد يٍ انًؾبضشاد يمٕو كم لغى ػهًي ثزششيؼ اؽذ اػضبء ْيئخ انزذسيظ ثّ  -

 انؼهًيخ ؽٕل االري:

 * كيفيخ اخزيبس يٕضٕع ثؾضي نكزبثخ رمشيش ػُّ أ اعشاء اثؾبس ثخظٕطّ.

* كيفيخ رغًيغ انًبدح انؼهًيخ يٍ انًظبدس انًطجٕػخ ٔاالنكزشَٔيخ ؽٕل ْزا انًٕضٕع 

 ٔكيفيخ اعزخذاو لٕاػذ انجيبَبد انذٔنيخ.

ط انًؼيت ٔكيفيخ اعزخذاو انًشاعغ ٔطشق كزبثزٓب * يٓبساد انكزبثخ ٔرغُت االلزجب

 انًخزهفخ يغ انزؼشيف ثبنفشٔق يبثيٍ كزبثخ رمشيش أ ثؾش أ سعبنخ.
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* اعزخذاو انجشايظ االنكزشَٔيخ انؾذيضخ في كزبثخ انًشاعغ ٔسعى االشكبل ٔانشيٕص 

 انكيًيبئيخ.

 * كيفيخ رغٓيض ػشع رمذيًي ٔاْى يٓبساد االنمبء.

زؾبٌ َظشي في يبرى رذسيغّ نهطالة ٔرزى اضبفخ دسعبرّ اني يبدح انجؾش يزى اعشاء اي -

ٔانًمبل ؽغت انفظم انذساعي انزي عٕف يطشػ فيّ ْزا انًمشس ثبنًغزٕي انشاثغ ٔيزى 

 رؾذيذ انذسعبد ثٕاعطخ انمغى انؼهًي انًخزض.

 

 انغٕدح ٔؽذح سئيظ َٔبئت انًؼبييش ػبو يُغك                               انًؼيبس يُغك         

 

 يُٓي ػجذانؼضيض ػضِ/ د.ا                                     ايًبٌ عهيى        / د  

 

 

 يعتمد

 الكليح عميد

 

 دمحم العراقي/ د.ا


