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 األكبدًٚٙ انجشَبيحًَٕرج ٔطف 

 (األكبدًٚٙ()يشاخؼخ انجشَبيح انؼبنٙ )يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى 

 ٔطف انجشَبيح األكبدًٚٙ 

ػذاد يالكبد رمُٛخ لبدسح ػهٗ رُفٛز يٓبو انذٔسح انًسبعجٛخ  ٔانزذلٛمخ فٙ انمطبػبد االلزظبدٚخ انؼبيخ ا

 ٔ انخبطخ أ غٛش انٓبدفخ نهشثر .

 

 

 

 

 خبيؼخ انفشاد االٔعؾ  انزمُٛخ   اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 رمُٛبد انًسبعجخ اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض  .2

 لغى رمُٛبد انًسبعجخ   اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 دثهٕو رمُٙ اعُ اٌؾٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

 عُٕ٘ إٌظبَ اٌذساعٟ   .5

 AACSB اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 ػذو اعزٛؼبة عٕق انؼًم نهخشٚدٍٛ اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

 2222-3-2 ربس٠خ إػذاد اٌٛفف  .8

  أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .9

 ٚٓذف انٗ رخشٚح يالكبد رمُٛخ لبدسح ػهٗ انمٛبو ثبنًٓبو االرٛخ 

   ٚاٌم١بَ ثبػّبي اٌزذل١ك اٌذاخٍٟ ِغه اٌغغالد اٌّؾبعج١خ ٚرٕظ١ُ اٌّغزٕذاد ٚأػذاد ِٛاص٠ٓ اٌّشاعؼخ.1

 ٚ اٌّؾبسوخ ثبػّبي اٌغشد اٌّغزّش اٚ إٌٙبئٟ ٚخبفخ اٌٍغبْ اٌزٟ رزطٍت اْ ٠ىْٛ ف١ٙب ػنٛا ِب١ٌب.2

 اٌم١بَ ثبػّبي اٌّطبثمبد ٚرؾن١ش اٌىؾٛفبد اٌّب١ٌخ ... 

اٌؼًّ فٟ الغبَ ؽغبثبد رت ٚاٌغٍف ٚرٕظ١ُ لٛائُ فشفٙب اؽزغبة اٌشٚاٚ اٌم١بَ ثبػّبي اِبٔخ اٌقٕذٚق  .3

   .اٌىٍفخ ...
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 يخشخبد انزؼهى انًطهٕثخ ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى  .11
 ٚاٌفُٙ  اٌّؼشفخ-أ

       ِؼشفخ اٌغغالد اٌّؾبعج١خ ٚو١فجخ اٌؼًّ ثٙب  1

 اٌؼًّ فٟ اٌّقبسف-2

     ِؼشفخ إٌظبَ اٌّؾبعجٟ فٟ دٚائش اٌذٌٚخ -3

 ِطبثك وؾف اٌّقشف  -4

 اػذاد ١ِضاْ اٌّشاعؼٗ اٌؾٙشٞ ٚاٌؾغبثبد اٌخزب١ِخ  -5

 سثو اٌّؾبعجخ ثبٌؼٍَٛ االخشٜ  -6

 اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع  اٌّٙبساد-ة 

 لذسرخ ػٍٝ اٌم١بَ ثبالػّبي اٌّؾبع١جخ – 1 

 ِؼشفخ أٛاع اٌذفبرش اٌّؾبعج١خ– 2 

 اٌزؼشف ػٍٝ اٌّقطٍؾبي اٌّؾبعج١خ – 3 

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

 "ِضال (data show)ٔظش٠خ ٚاعزخذاَ اٌطشق اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ فٟ ػشك اٌّؾبمشاد )ِؾبمشاد -1

 ِؾبمشاد داخً اٌّخزجشاد اٌؼ١ٍّخ-2

 رذس٠ت ػٍّٟ فٟ اٌذٚائش اٌؾى١ِٛخ-3

 ؽشائك انزمٛٛى

 اِزؾبْ ٔظشٞ فٟ االٚساق- 1

 اٌّٛؽذ(اِزؾبْ ػٍّٟ فٟ اٌّخزجشاد )ِخزجش اٌؾبعجخ اٌّزخققخ، ٚخزجش إٌظبَ اٌّؾبعجٟ -2

 اعئٍخ ؽف١ٙخ-3

 ٚاإلعبثخ ػ١ٍٙب ِٓ لجً اٌطبٌت data show)ػشك ّٔبرط فٟ )-4

 اٌزفى١ش ِٙبساد-ط

 اٌؼقف اٌزٕٟ٘ -1         

 اٌؾٍمبد اٌذساع١خ-2

 رجبدي االدٚاس-3

 ا٠غبد اٌؾٍٛي اٌالصِخ ٌٍّؾىبي اٌزٟ رٛاعٗ إٌظبَ  -4   

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

 اعئٍخ ِجبؽشح

 رٛص٠غ اٌطٍجخ ػٍٝ ِغب١ِغ ٌّٕبلؾخ ِٛمٛع ِؼ١ٓ -

 ٔمً ٚالغ اٌّؾبمشح ِٓ اٌغبٔت إٌظشٞ اٌٝ اٌؼٍّٟ )ػٓ هش٠ك رّض١ً اٌّؾبمشٖ ػ١ٍّب"ِٓ لجً اٌطٍجخ(-

 اٌّخزجشاد  -

 اٌّؾبمشح  -

 اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ  -

 اٌزذس٠ت إٌّٙغٟ -

 ؽشائك انزمٛٛى

 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ  -

 االِزؾبٔبد اٌفق١ٍخ  -

 االِزؾبٔبد إٌٙبئ١خ  -

 ٚمغ ِغّٛػخ اعئٍخ ٠ٚمَٛ اٌطبٌت ثبالعبثخ ػٍٝ اٞ عؤاي ٠زُ عؾجخ ػؾٛائ١ب" -     
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 .اٌؾخقٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادٚإٌّمٌٛخ  اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 اٌمذسح ػٍٝ اٌؼًّ مّٓ فش٠ك ِؾبعجٟ ِزىبًِ  -1

 اٌمذسح ػٍٝ االرقبي اٌفؼبي  -2         

 لبث١ٍزخ ػٍٝ رط٠ٛش اٞ ِٙبسح ٠زطٍجٙب اٌؼًّ اٌّٛعٛد ف١خ -3         

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

 اٌزؾبلخ اٌّغزّش ثذٚساد اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش ٌزط٠ٛش خجشارخ ِٚٙبسارٗ-

 ِٙبساد عذ٠ذح فٟ ػًّ عذ٠ذرغ١١ش ِىبْ اٌؼًّ ث١ٓ فزشح ٚاخشٜ ٌىٟ ال٠ىْٛ ػٍّخ سٚر١ٕٟ ٠ٚىزغت -

 

 ؽشائك انزمٛٛى

 ِشالجزخ اصٕبء ػٍّخ ٌفزشح ِٓ صِٓ ٚرغغ١ً االٔؾشافبد اٌّٛعٛدح ِٚؾبٌٚخ رقؾ١ؾٙب -

رٛص٠غ اعزّبساد ثٙب ِغّٛػٗ ِٓ االعئٍخ ػٍٝ االؽخبؿ اٌزٞ ٠زؼبًِ ِؼُٙ اٌؾخـ اٌّؼٕٟ رخـ  -

االعزّبسح( ٚرنغ ئ االعزّبساد )ٚثذْٚ روش اعُ ِبٌاالخ١شٚرم١١ُ ػٍّخ ؽغت ٔظشرُٙ ٌؼٍّخ صُ رغّغ ٘زٖ 

 دسعخ رم١١ُ ٌخ

 ص٠بساد ١ِذا١ٔخ ِفبعئخ اٌٝ ِٛلغ اٌؼًّ  -

 

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 اٌؾٙبداد ٚاٌغبػبد اٌّؼزّذح .12
انًغزٕٖ / 

 انغُخ

سيض انًمشس أٔ 

 انًغبق
 اعى انًمشس أٔ انًغبق

انغبػبد 

 انًؼزًذح

 رم١ٕبد اٌّؾبعجخ االٌٚٝ
ACC1 22 841 

 

 ACC2 31  اٌضب١ٔخ 911

     

1741       

 اٌزخط١و ٌٍزطٛس اٌؾخقٟ .13

 انغؼٙ نفزر دٔساد نخشٚدٙ انًؼٓذ انزمُٙ  -

 االؽالع ػهٗ كبفخ االَظًخ ٔانجشايح انًسبعجٛخ  -

 االخز ثُظش االػزجبس االًْٛخ انُغجٛخ نًؼبٚٛش انًسبعجخ انذٔنٛخ ٔانزؼشف ػهٛٓب  -

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚمِؼ١بس اٌمجٛي  .14

 انًؼذل  -1

 انشغجخ  -2

 خطخ انمجٕل  -3

 أُ٘ ِقبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .15
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 انًُشٕساد انزؼشٚفٛخ انزٙ ٚظذسْب انمغى-

 انهدبٌ انزٕػٛخ نهًؼٓذ االنكزشَٔٙ نهًؼٓذ-انًٕلغ-
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 يخطؾ يٓبساد انًُٓح

 ٚشخٗ ٔػغ اشبسح فٙ انًشثؼبد انًمبثهخ نًخشخبد انزؼهى انفشدٚخ يٍ انجشَبيح انخبػؼخ نهزمٛٛى

 انًطهٕثخ يٍ انجشَبيحيخشخبد انزؼهى  

انغُخ / 

 انًغزٕٖ
 اعى انًمشس سيض انًمشس

 أعبعٙ

 أو اخزٛبس٘

 انًؼشفخ ٔانفٓى
انًٓبساد انخبطخ 

 ثبنًٕػٕع
 يٓبساد انزفكٛش

 انًٓبساد انؼبيخ ٔانًُمٕنخ

) أٔ( انًٓبساد األخشٖ 

انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف 

 ٔانزطٕس انشخظٙ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

       / /   / /   / /  يسبعجخ  االٔنٗ

    /   / /    /    /  يسبعجخ زكٕيٛخ 

لرررررررشاءاد يسبعرررررررجخ   

 ثبنهغخ االَكهٛضٚخ

 /    /    /    /    

    /   / /    /   / /  اداسح  

    /    /    /    /  الزظبد ٔيبنٛخ ػبيخ  

    /   / /    /    /  رطجٛمبد انسبعٕة 

    /    /    /    /  ازظبء  

 زمرررررررررٕق االَغررررررررربٌ 

 ٔانذًٚمشاؽٛخ

 /    /    /    /    

    /    /    /    /  انهغخ االَكهٛضٚخ   

    /    /    /    /  يسبعجخ يزخظظخ  انثبَٛخ

    /    /    /    /  يسبعجخ يزٕعطخ  
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    /    /    /    /  َظبو يسبعجٙ يٕزذ  

    /    /    /    /  يسبعجخ كهفخ   

    /    /    /    /  رذلٛك  

    /    /    /    /  يسبعجخ ششكبد  

    /    /    /    /  رطجٛمبد زبعجخ  

    /    /    /    /  انهغخ االَكهٛضٚخ   

    /    /    /    /  يششٔع  
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 اهلدف العام للتخصص

 احملاســـــــبةقســن 
 
 اهلـــدف العــــام :   
 

هدف القسن اعداد هالكاث تقنيت قادرة على تنفيذ ههام 

الدورة احملاسبيت و التدقيقت يف القطاعاث االقتصاديت العاهت و 

 اخلاصت او غري اهلادفت للزبح .
 

 

 

 

 

 

 

 

 قســــــــــن احملاسبــــــــــــت
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 تىصيف عول اخلزيج
 
 

 

 

 

 السجالت المحاسبية وتنظيم المستندات وأعداد موازين المراجعة...مسن  .1
 الميام باعمال التدليك الداخلي ... .2
المشاركة باعمال الجرد المستمر او النهاايي وخاةاة اللجاان التاي تتالا  ان  .3

 يكون فيها عضوا ماليا...
 الميام باعمال الماابمات وتحضير الكشوفات المالية ... .4
 نة الةندوق واجراءاتها المختلفة ...الميام باعمال اما .5
 احتسا  الروات  والسلف وتنظيم لوايم ةرفها ... .6
تنظااايم لاااوايم الرواتااا  والسااالف وكااال ماااا يتعلاااك بعملياااة احتساااا  وةااارف  .7

 الروات ...
 العمل في السام حسابات الكلفة ... .8
 استخدام التمنيات الحديثة والبرامجيات الجاهزة في مجال تخةةه... .9
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجسث انؼهًٙ

 ْٛئخ انزؼهٛى انزمُٙ

 لغى انشإٌٔ انؼهًٛخ

 انزخظظبد انًبنٛخ ٔانًسبعجٛخ

 القسم / احملاسبة
 0202-0202اخلطة الدراسية 

 السنة األوىل
ػذد  ػذد انغبػبد انًبدح د

 انٕزذاد

 انًالزظبد َٕع انًبدح نغخ انزذسٚظ
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    و ع ٌ  

 رخظظٛخ

 

 ػشثٙ 12 6 4 2 يسبعجخ 1 عُٕ٘

 ػشثٙ 2 4 3 1 يسبعجخ زكٕيٛخ 2

 اَكهٛض٘ 2 4 2 2 لشاءاد يسبعجخ ثبنهغخ االَكهٛضٚخ 3

  ػشثٙ 6 3 2 1 اداسح  4

 يغبػذح

 

 عُٕ٘

 
 ػشثٙ 6 3 2 1 الزظبد ٔيبنٛخ ػبيخ 5

 اَكهٛض٘ 6 3 2 1 رطجٛمبد انسبعٕة 6

 ػشثٙ 4 2 1 1 ازظبء 7

2 

9 

 زمٕق االَغبٌ ٔانذًٚمشاؽٛخ

 انهغخ االَكهٛضٚخ 

2 

1 

- 2 

1 

4 

2 

 ػشثٙ

 اَكهٛض٘ 

 عُٕ٘ ػبيخ

 

 56      22 16 12 انًدًٕع
 

 السنة الثانية

 -نسب الساعات الدراسية :

 

 انؼذد ٔانُغجخ انزفبطٛم د

( عبػخ 59يدًٕع انغبػبد انذساعٛخ نهغُزٍٛ ) 1

 اعجٕػٛب

1712 

 112 يدًٕع انٕزذاد انذساعٛخ نهغُزٍٛ  2

 36.24 َغجخ انغبػبد انُظشٚخ نهغُزٍٛ 3

 63.16 َغجخ انغبػبد انؼًهٛخ نهغُزٍٛ 4

 62.42 َغجخ انغبػبد انزخظظٛخ نهغُزٍٛ 5

 22.27 َغجخ انغبػبد انًغبػذح نهغُزٍٛ 6

 3.51 َغجخ انغبػبد انؼبيخ نهغُزٍٛ 7

 عبػخ 272 انزذسٚت انظٛفٙ 2

يدًٕع انغبػبد انذساعٛخ يؼبفب انٛٓب انزذسٚت  9

 انظٛفٙ

 عبػخ1922

 ػذد انغبػبد انًبدح د

 

ػذد 

 انٕزذاد

 انًالزظبد َٕع انًبدح نغخ انزذسٚظ

  و ع ٌ  

12 

 

 ػشثٙ

 

 

 

 رخظظٛخ

 

 

 

 عُٕ٘

 5 3 2 يسبعجخ يزخظظخ 1

 اَكهٛض٘ 2 4 3 1 يسبعجخ يزٕعطخ 2

 ػشثٙ 2 4 3 1 َظبو يسبعجٙ يٕزذ 3

 اَكهٛض٘ 12 5 3 2 يسبعجخ كهفخ  4

 ػشثٙ 6 3 2 1 رذلٛك 5

 ػشثٙ 2 4 2 2 يسبعجخ ششكبد 6

 يغبػذح اَكهٛض٘ 6 3 2 1 رطجٛمبد زبعجخ 7

 

 عُٕ٘

2 

9 

 يششٔع

 انهغخ االَكهٛضٚخ 

- 

1 

2 2 

1 

4 

2 

 ػشثٙ

 اَكٛض٘

 62     31 22 11 انًدًٕع
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MINISTRY OF HIGHER EDUCATION 

& SCIENTIFIC RESEARCH 

FOUNDATION OF TECHNICAL EDUCATION  
SCIENTIFIC AFFAIRS DEPARTEMENT:ACCOUNTING 

SPECIALISMS: MANAGERIALS BRANCH: 
 CURRICULM 

FIRST YEAR 

 

S SUBJECT HOURS PER UNTIES SUBJECT 

TYPE 
NOTES 

TH PRA TO 
1 ACCOUNTING 2 4 6 12 SPECIALISM  

 

 

 

ANNUAL 

2 MANAGEMENT 1 2 3 6 HELPFUL 
3 GOVERNMENTALACCOUNTING 1 3 4 8 SPECIALISM 
4 STATISTICS 1 1 2 4 HELPFUL 
5 ECONOMIC AND   PUBLIC 

FINANCE  
1 2 3 6 HELPFUL 

6 READINGS ACCOUNT 2 2 4 8 SPECIALISM 
7 COMPUTER APPLICATIONS 1 2 3 6 HELPFUL 
8 
9 

HUMAN RIGHTS&DEMOCRACY 
ENGILSH 

2 
1 

- 2 
1 

4 
2 

GENERAL 

TOTAL 12 16 28 56  
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SECOND YEAR 

 

S SUBJECT HOURS PER UNTIES SUBJECT 

TYPE 
NOTES 

TH PRA TO 
1 SPECILALIZED ACCOUNTING 2 3 5 10 SPECIALISM  

 

 

 

ANNUAL 

2 INTERMEDIATE ACCOUNTING 1 3 4 8 SPECIALISM 
3 COST ACCOUNTING 2 3 5 10 SPECIALISM 
4 UNIFIED ACCOUNTING SYSTEM 1 3 4 8 SPECIALISM 
5 COMPUTER APPLICATIONS 1 2 3 6 HELPFUL 
6  CORPORATIONS ACCOUNTING 2 2 4 8 SPECIALISM 
7 AUDITING 1 2 3 6 SPECIALISM 
8 
9 

PROJECT 
ENGILSH 

- 
1 

2 2 
1 

4 
2 

HELPFUL 

TOTAL 11 20 31 62  
 

 

 

 

RATES OF SCHOOL HOURS 

 

NUMBER DETAILES 
 

S 

1710 years (59) hour per week TWOTotal hours of study for  1 
118 Total units of study for TWO years  2 

36.84 The proportion of hours theory 3 
63.16 The proportion of hours of operations 4 
68.42 The proportion of hours specialist 5 
28.07 The proportion of hours of assistance 6 
3.51 The proportion of hours of public 7 

270 hours Summer training 8 
1980 hours Total hours of study plus asummer training 9 

 

 

 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 : يجبدئ انًسبعجخ ٔطف انًمشس

 

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

رٓذف انًبدح انٗ رضٔٚذ انطبنت ثبعظ ٔلٕاػذ انًسبعجخ ٔكزنك انغدالد انًسبعجٛخ 

 ٔانًغزُذاد ػهٗ اخزالف إَاػٓب
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 خبيؼخ انفشاد االٔعؾ انزمُٛخ  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  انؼهًٙ انمغى  اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .2

 ِؾبعجخ )اٌّبدح االعبط ( اعُ / سِض اٌّمشس .3

  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

  أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ .5

 االٌٚٝ اٌفقً / اٌغٕخ .6

 6 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .7

 2/3/2122 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .8

 اٌّمشسأ٘ذاف  .9

وكاللن ترحيال وترةايد الاال ساجالت  ليام الاال  بمسن السجالت المحاسبية واستخراج النتايج المالية منهاا 
 .االستال 

 

 



 

  
 13انظفسخ 

 
  

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 اٌؾشٚه اٌٛاعت رٛافش٘ب فٟ اٌذفبرش . -أٔٛاع اٌذفبرش اٌّؾبعج١خ اٌّغزخذِخ 1أ

 اٌّغزٕذاد ٚأٛاػٙب ٚهشق اٌزغغ١ً فٟ اٌذفبرش ) اٌم١ذ اٌّفشد ٚاٌم١ذ اٌّضدٚط( -2أ

 ١ِضاْ اٌّشاعؼخ  -3أ
  -4أ

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

 دفزش االعزبر –دفزش ا١ِٛ١ٌخ  –أٛاع اٌذفبرش اٌّؾبعج١خ اٌّغزخذِخ  – 1ة

 اٌّؾبعج١خاٌؼ١ٍّبد اٌزغبس٠خ ٚو١ف١خ اصجبرٙب فٟ اٌذفبرش   – 2ة

 اٌذٚسح اٌّؾبعج١خ  – 3ة

     -4ة

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌمبء اٌّؾبمشاد ٔظش٠ب"-

 ػشك االفالَ-

 إٌّبلؾخ-

 

 هشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبس ػٍّٟ ٚاخزجبس رؾش٠شٞ-

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اٌؼقف اٌزٕٟ٘-1ط

 ٚعبئً ا٠نبػ-2ط

 -3ط

   -4ط

  

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اعئٍخ فىش٠خ -

 سعُ -

 

 هشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبسػٍّٟ ٚرؾش٠شٞ-

 

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. -د 

 لذسرخ ػٍٝ اٌم١بَ ثبالػّبي اٌّؾبعج١خ-1د
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 ثُٛخ انًمشس .11

 اٌغبػبد األعجٛع

ِخشعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

 اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛمٛع
هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ

هش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

1 

6 
اٌّغزٕذاد 

 ٚأٛاػٙب

اٌؾشٚه  -أٔٛاع اٌذفبرش اٌّؾبعج١خ اٌّغزخذِخ –اٌّؾبعجخ 

 اٌٛاعت رٛافش٘ب فٟ اٌذفبرش .

اٌّغزٕذاد ٚأٛاػٙب ٚهشق اٌزغغ١ً فٟ اٌذفبرش ) اٌم١ذ 

 اٌّضدٚط(اٌّفشد ٚاٌم١ذ 

 دارٛؽٛ
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ

اٌزغغ١ً فٟ  6 2,3

 –اٌذفبرش 

اٌم١ذ اٌّفشد 

اٌم١ذ  –

 . اٌّضدٚط

دفزش  –دفزش ا١ِٛ١ٌخ  –أٛاع اٌذفبرش اٌّؾبعج١خ اٌّغزخذِخ 

 –اٌؾشٚه اٌمب١ٔٛٔخ اٌٛاعت رٛافش٘ب فٟ اٌذفبرش  –االعزبد 

اٌم١ذ  –اٌّغزٕذاد ٚأٛاػٙب ٚهشق اٌزغغ١ً فٟ اٌذفبرش 

 اٌم١ذ اٌّضدٚط . –اٌّفشد 

 دارٛؽٛ
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ

4,5 6 

اٌّٛعٛداد 

 ٚاٌّطٍٛثبد

ا١ٌّضا١ٔخ وأعبط ٌٕظش٠خ اٌم١ذ   -و١ف١خ رى٠ٛٓ ساط اٌّبي 

اٌؾغبة اٌّذ٠ٓ ٚاٌؾغبة اٌذائٓ ٚو١ف١خ اٌزٛفً  –اٌّضدٚط 

 –ؽشػ ِفشداد ا١ٌّضا١ٔخ اٌؼبِخ  –ٌّؼشفخ وً ِّٕٙب 

 . اٌّٛعٛداد ٚاٌّطٍٛثبد

 دارٛؽٛ
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ

6 6 
اٌم١ذ 

 –اٌّغ١طش 

 اٌم١ذ اٌّشْ

و١ف١خ اٌزغغ١ً فٟ  –رخط١و دفزش ا١ِٛ١ٌخ  –دفزش ا١ِٛ١ٌخ 

أٛاع اٌم١ذ  –دفزش ا١ِٛ١ٌخ ثّٛعت ٔظش٠خ اٌم١ذ اٌّضدٚط 

اٌم١ذ  –اٌم١ذ اٌّغ١طش  –أٛاع اٌم١ٛد اٌّؾبعج١خ  -اٌّضدٚط

 . اِضٍخ ِزٕٛػخ –اٌّشْ 

 دارٛؽٛ
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ

7,8 6 

أٛاع اٌم١ذ 

 اٌّضدٚط

و١ف١خ اٌزغغ١ً فٟ  –رخط١و دفزش ا١ِٛ١ٌخ  –دفزش ا١ِٛ١ٌخ 

أٛاع اٌم١ذ  –دفزش ا١ِٛ١ٌخ ثّٛعت ٔظش٠خ اٌم١ذ اٌّضدٚط 

اٌم١ذ  –اٌم١ذ اٌّغ١طش  –أٛاع اٌم١ٛد اٌّؾبعج١خ  -اٌّضدٚط

 . اِضٍخ ِزٕٛػخ –اٌّشْ 

 دارٛؽٛ
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ

9,10 6 

ِغّٛؽبد 

 اٌّج١ؼبد

اٌّقبس٠ف ٚأٛاػٙب ) اٌّقبس٠ف اال٠شاد٠خ ٚاٌشاعّب١ٌخ 

 –أٔٛاع اٌّقبس٠ف اال٠شاد٠خ  –ٚو١ف١خ اٌزفشلخ ث١ّٕٙب 

اٌمشٚك  –ِغّٛؽبد اٌّج١ؼبد  –اال٠شاداد ٚأٛاػٙب 

رغذ٠ذ اٌفٛائذ  –ٚأٛاػٙب اٌّذ٠ٕخ ٚاٌذائٕخ ٚاٌؾبالد اٌّخزٍفخ 

 . اٌّغزؾمخ ػٍٝ اٌمشٚك

 دارٛؽٛ
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ

11 6 
رخط١و دفزش 

 االعزبد

 –اٌزشؽ١ً ٚاٌزشف١ذ  –رخط١و دفزش االعزبد  -دفزش االعزبد

اٌزبو١ذ ػٍٝ االِضٍخ اٌّزٕٛػخ ٌى١ف١خ  –د١ًٌ دفزش االعزبد 

 .اعزخذاَ اٌذفزش

 دارٛؽٛ
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ

12 6 
أٛاع ١ِضاْ 

 اٌّشاعؼخ

أٛاع ١ِضاْ  –١ِضاْ اٌّشاعؼخ رخط١و  –١ِضاْ اٌّشاعؼخ 

١ِضاْ اٌّشاعؼخ  –اٌّشاعؼخ ) ١ِضاْ اٌّشاعؼخ ثبالسفذح 

 . اِضٍخ –ثبٌّغب١ِغ( و١ف١خ اػذاد وً ِّٕٙب 

 دارٛؽٛ
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ

13,14 6 

و١ف١خ 

اؽزغبة 

اٌفٛائذ 

 اٌّغزؾمخ

و١ف١خ فزؼ اٌؾغبة اٌغبسٞ  –ػ١ٍّبد اٌزبعش ِغ اٌّقشف 

اال٠ذاع  ) اٌٛدائغ اٌضبثزخ( و١ف١خ اؽزغبة و١ف١خ فزؼ ؽغبة  –

 –ٔؼش٠ف اٌؾ١ه  –اال٠ذاع  –اٌغؾت  –اٌفٛائذ اٌّغزؾمخ 

 –أٛاع اٌؾ١ىبد ) اٌؾ١ىبد اٌقبدسح ٚاٌؾ١ىبد اٌٛاسدح( 

اسعبي اٌؾ١ىبد اٌٝ اٌّقشف ٌٍزؾق١ً  –رظ١ٙش اٌؾ١ىبد 

اٌّقبس٠ف اٌّقشف١خ اٌّخزٍفخ ٚوزٌه اٌؼّٛالد  –

 . اٌّقشف١خ

 دارٛؽٛ
الخزجبساد ا

 ا١ِٛ١ٌخ

االخزجبساد  دارٛؽٛاٌخقُ اٌزغبسٞ اٌّفشد ٚاٌّشوت  –أٛاع اٌخقُ  –اٌخقُ  –اٌىّج١بٌخ  15,16,6
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اٚساق  17

 اٌمجل

 .اٌخقُ إٌمذٞ –

اٚساق  –اٚساق اٌمجل  –اٌىّج١بٌخ  –االٚساق اٌزغبس٠خ 

 . اٌذفغ

 ا١ِٛ١ٌخ

هشق  6 18

رقؾ١ؼ 

 االخطبء

ؽبالد اٌزقشف  –اٌزغبس٠خ ِجشساد عؾت االٚساق 

 دارٛؽٛ : ثبٚساق اٌمجل
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ

١ِٛ٠خ  6 19

االػّذح 

 اٌّزؼذدح

اٌؾغبثبد اٌزٟ رفزؼ فٟ ا١ِٛ١ٌخ  –١ِٛ٠خ االػّذح اٌّزؼذدح 

 دارٛؽٛ اِضٍخ –ٚو١ف١خ اٌزغغ١ً 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ

21 6 

ا١ّ٘خ  –

١ِضاْ 

 اٌّشاعؼخ

 –االخطبء فٟ اٌذفبرش اعجبة اسرىبة  -رقؾ١ؼ االخطبء

 -هشق رقؾ١ؼ االخطبء –أٛاع االخطبء اٌّؾبعج١خ 

رقؾ١ؼ االخطبء  –اٌطش٠مخ اٌّخزقشح  –اٌطش٠مخ اٌّطٌٛخ 

ا١ّ٘خ ١ِضاْ  –رقؾ١ؼ اخطبء اٌزشؽ١ً  –فٟ ا١ِٛ١ٌخ 

 . اٌؾغبة اٌّؼٍك –اٌّشاعؼخ 

 دارٛؽٛ
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ

اٌفشق ث١ٓ  6 21,22

ا١ٌّضا١ٔخ 

اٌؼبِخ 

١ِٚضاْ 

 اٌّشاعؼخ

الفبي  –اٌفشق ث١ٓ ا١ٌّضا١ٔخ اٌؼبِخ ١ِٚضاْ اٌّشاعؼخ 

اٌؾغبثبد اٌخزب١ِخ فٟ ٔٙب٠خ اٌغٕخ اٌّب١ٌخ ٚفزؾٙب فٟ ثذا٠خ 

 دارٛؽٛ . اِضٍخ ِزٕٛػخ –اٌغٕخ اٌّب١ٌخ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ

23 6 
اٌؾغبثبد 

 اٌخزب١ِخ

الفبي  –اٌفشق ث١ٓ ا١ٌّضا١ٔخ اٌؼبِخ ١ِٚضاْ اٌّشاعؼخ 

اٌؾغبثبد اٌخزب١ِخ فٟ ٔٙب٠خ اٌغٕخ اٌّب١ٌخ ٚفزؾٙب فٟ ثذا٠خ 

 . اِضٍخ ِزٕٛػخ –اٌغٕخ اٌّب١ٌخ 

 دارٛؽٛ
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ

اال٠شاداد  6 24

اٌّغزٍّخ 

 ِمذِب

 –اٌغشد ) رغ٠ٛخ اٌؾغبثبد( رغ٠ٛخ اٌؾغبثبد االع١ّخ 

 –اٌّقبس٠ف اٌّغزؾمخ ٌٍّقبس٠ف اٌّذفٛػخ ِمذِب 

 . ِمذِب اال٠شاداد اٌّغزٍّخ

 دارٛؽٛ
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ

25 6 
هش٠مخ 

رغغ١ً 

االٔذصبس 

 ِؾبعج١ب

 –و١ف١خ رمذ٠ش االٔذصبس  –رؼش٠ف االٔذصبس ٚاغشاك االٔذصبس 

هش٠مخ  –هش٠مخ اٌمغو اٌضبثذ  –هشق اؽزغبة االٔذصبس 

هش٠مخ رغغ١ً  –هش٠مخ اػبدح اٌزمذ٠ش  –اٌمغو اٌّزٕبلـ 

اٌّجبؽشح ٚاٌطش٠مخ غ١ش اٌطش٠مخ  –االٔذصبس ِؾبعج١ب 

 . اِضٍخ ِزٕٛػخ –اٌّجبؽشح 

 دارٛؽٛ
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ

26 6 
و١ف١خ 

ِؼبٌغخ 

اٌخقُ 

 اٌّغّٛػ ثٗ

اٌذ٠ْٛ اٌّؾىٛن  –أٛاع اٌذ٠ْٛ ) اٌذ٠ْٛ اٌغ١ذح  –اٌّذ٠ْٕٛ 

و١ف١خ  –اٌذ٠ْٛ اٌّؼذِٚخ ( رغ٠ٛخ ؽغبة اٌّذ٠ْٕٛ  –ف١ٙب 

اٌّؾىٛن ف١ٙب . ِؼبٌغخ اٌذ٠ْٛ اٌّؼذِٚخ ٌّخقـ اٌذ٠ْٛ 

و١ف١خ ِؼبٌغخ اٌخقُ اٌّغّٛػ ثٗ ثّخقـ اٌخقُ 

 و١ف١خ رى٠ٛٓ ِخقـ اٌخقُ اٌّغّٛػ ثٗ –اٌّغّٛػ ثٗ 

 دارٛؽٛ
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ

اال٠شاداد  6 27

اٌّغزٍّخ 

 ِمذِب

و١ف١خ رى٠ٛٓ ِخقـ ِقبس٠ف  –عشد اٚساق اٌمجل 

عشد االٚساق اٌّب١ٌخ ٚو١ف١خ رى٠ٛٓ ِخقـ ٘جٛه  –اٌمطغ 

 . اعؼبس االٚساق اٌّب١ٌخ

 دارٛؽٛ
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ

عشد  6 28

 اٌقٕذٚق

و١ف١خ ِؼبٌغخ إٌمـ / اٌؼغض / ٚاٌض٠بدح /  –عشد اٌقٕذٚق 

 . اِضٍخ ٚؽً اٌزّبس٠ٓ –اٌؾغبة اٌّؼٍك  -اٌفبئل / 
 دارٛؽٛ

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ

29 6 

 وؾف اٌغشد

 –ٚإٌمـ( ِؼبٌغخ اٌفشٚلبد ) اٌض٠بدح  -عشد اٌقٕذٚق

أٛاع اٌغشد ) اٌذٚسٞ  –و١ف١خ رٕظ١ُ وؾف اٌغشد 

 (ٚاٌّفبعٟء

 دارٛؽٛ
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
  اٌّمشسوزت 
      ٜأخش 

 

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

 

 انمجٕل  .13

 377 اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 125 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 411 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًَٕرج ٔطف انًمشس

اٌّؼبٌغخ  6 31

اٌّؾبعج١خ 

ٌٍؾغبة 

 . اٌّؼٍك

 . اٌّؼبٌغخ اٌّؾبعج١خ ٌٍؾغبة اٌّؼٍك

 دارٛؽٛ
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ
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 : يجبدئ االداسح ٔطف انًمشس

 

 خبيؼخ انفشاد االٔعؾ انزمُٛخ  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  رمُٛبد انًسبعجخ   اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .2

 اداسح اعُ / سِض اٌّمشس .3

  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

  أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ .5

 االٌٚٝ اٌفقً / اٌغٕخ .6

 3 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .7

 2/3/2122 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .8

  أ٘ذاف اٌّمشس .9

٠ّىٓ اٌطبٌت ِٓ اعز١ؼبة ِفَٙٛ االداسح اٌؾذ٠ضخ فٟ ِغبي اٌؼًّ ٚاٌغىشربس٠خ ٚاوغبة اٌّؼٍِٛبد ٌٍؼًّ 

 فٟ ٘زا اٌّغبي .
 

 

 

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

 ٔرطجٛمبرٓب.اكغبة انطهجخ يفبْٛى اعبعٛخ رزؼهك ثبالَشطخ االداسٚخ انزٙ رًبسعٓب انًُظًخ 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11
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 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
  اٌٛظبئف االداس٠خ ا-1أ

 فٟ االداسح ٛاًِ اٌج١ئ١خ اٌّؤصشحاٌؼ -2أ

 إٌؾبهبد االداس٠خ   -3أ

 ٚظبئف إٌّؾأح  -4أ
 ػ١ٍّخ ارخبر اٌمشاس  -5أ
 اٌّشوض٠خ ٚاٌالِشوض٠خ   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

 اٌزٕظ١ُ االداسٞ – 1ة

 اٌزخط١و  – 2ة

 اٌزؾف١ض  – 3ة

 اٌشلبثخ     -4ة

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبمشاد إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ -

 ػشك االفالَ-

 هشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبساد ػ١ٍّخ ٚرؾش٠ش٠خ-

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اٌؼقف اٌزٕٟ٘-1ط

 رجبدي االدٚاس-2ط

 إٌّبلؾخ  -3ط

  

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اعئٍخ ِجبؽشح-

 رمذ٠ُ االفالَ اٌؼ١ٍّخ-

 

 هشائك اٌزم١١ُ    

 ػٍٝ اعئٍخ رأخزِٓ ِغّٛػخ اعئٍخ ِٛمٛػخ رغؾت ػؾٛائ١باالعبثخ -

 اخزجبساد ؽف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ-

 

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. -د 

 اعز١ؼبة ِفَٙٛ االداسح اٌؾذ٠ضخ فٟ ِغبي اٌؼًّ ٚاٌغىشربس٠خ   -1د

 -2د

  

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛمٛع

هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 هش٠مخ اٌزم١١ُ
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1 
 اٌّذاسط اٌؾذ٠ضخ 3

اٌّذاسط اٌؾذ٠ضخ  -س ٚاٌّفب١ُ٘اٌزطٛ –االداسح 

 )) ا١ٌبثب١ٔخ ، اٌّٛلف١خ ، االعال١ِخ))
 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  دارٛؽٛ 

اٌٛظبئف  3 2 

 االداس٠خ
 اٌٛظبئف االداس٠خ

 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  دارٛؽٛ 

 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  دارٛؽٛ  ٚظبئف إٌّؾبح ٚظبئف إٌّؾبح 3  3
اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ  3 4

اٌّؤصشح فٟ 

 االداسح

 

 :اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ اٌّؤصشح فٟ االداسح

 –اٌؼٛاًِ اٌغ١بع١خ  –اٌؼٛاًِ االلزقبد٠خ 

 . اٌزىٍٕٛع١خاٌؼٛاًِ  -اٌؼٛاًِ االعزّبػ١خ
 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  دارٛؽٛ 

 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  دارٛؽٛ  اٌزخط١و –اٌٛظبئف االداس٠خ  اٌزخط١و 3  5
ثبٌزخط١و  خؼاللاٌ 3 6

 اٌّشوضٞ
ٚاٌزٕجٛء ٚػاللزٗ ثبٌزخط١و  -أٛاع اٌزخط١و

 اٌّشوضٞ
 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  دارٛؽٛ 

ػ١ٍّخ ارخبر  3 7

 اٌمشاس
 اٌمشاسػ١ٍّخ ارخبر 

 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  دارٛؽٛ 

اٌمشاساد  3 8

اٌّجشِغخ ٚغ١ش 

 اٌّجشِغخ

 اٌمشاساد اٌّجشِغخ ٚغ١ش اٌّجشِغخ
 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  دارٛؽٛ 

ػ١ٍّخ ارخبر  3 9

 اٌمشاس
 اٌٛعبئً اٌؼ١ٍّخ فٟ ػ١ٍّخ ارخبر اٌمشاس

 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  دارٛؽٛ 

 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  دارٛؽٛ  االداسٞاٌزٕظ١ُ  اٌزٕظ١ُ االداسٞ 3 11
ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ  3 11

 فٟ إٌّظّخ
االعظ اٌّغزخذِخ فٟ رؾذ٠ذ رمغ١ّبد ا١ٌٙىً 

 .اٌزٕظ١ّٟ فٟ إٌّظّخ
 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  دارٛؽٛ 

ص٠بدح فبػ١ٍخ  3 12

 اٌٍغبْ
اٌٍغبْ ٚاٌؼٛاًِ اٌّغبػذح فٟ ص٠بدح فبػ١ٍخ 

 اٌٍغبْ
 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  دارٛؽٛ 

 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  دارٛؽٛ  .اٌّغز٠ٛبد االداس٠خ ٚٔطبق االؽشاف ٔطبق االؽشاف 3 13
 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  دارٛؽٛ  .أٛاػٙب –ِقبدس٘ب  –ؽذٚد٘ب  –اٌقالؽ١خ  اٌقالؽ١خ 3 14
اٌّغؤ١ٌٚخ  3 15

 ٚاٌقالؽ١خ
 اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّغؤ١ٌٚخ ٚاٌقالؽ١خ

 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  دارٛؽٛ 

16 3 
 ؽجىبد االرقبي

ؽجىبد االرقبي  -أٛاػٙب –االرقبالد 

 .ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصشح فٟ ػ١ٍّخ االرقبي
 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  دارٛؽٛ 

اٌّشوض٠خ  3 17

 ٚاٌالِشوض٠خ
 اٌّشوض٠خ ٚاٌالِشوض٠خ

 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  دارٛؽٛ 

 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  دارٛؽٛ  اٌزؾف١ض اٌزؾف١ض 3 18
19 3 

 اٌؾٛافضٚاٌذٚافغ
اٌؾبعبد ٚاٌؾٛافضٚاٌذٚافغ ٚاٌؼاللخ اٌّؤصشح 

 .ث١ّٕٙب
 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  دارٛؽٛ 

21 3 
 أّبه اٌم١بدح

خقبئـ  –اٌفشق ث١ٓ اٌم١بدح ٚاٌّذ٠ش  –اٌم١بدح 

 .أّبه اٌم١بدح –اٌم١بدح 
 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  دارٛؽٛ 

 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  دارٛؽٛ  خطٛاد اٌشلبثخ –اٌشلبثخ  خطٛاد اٌشلبثخ 3 21
 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  دارٛؽٛ  اعب١ٌت اٌشلبثخ –أٛاع اٌشلبثخ  اعب١ٌت اٌشلبثخ 3 22

 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  دارٛؽٛ  ٚظبئف إٌّؾبح ٚظبئف إٌّؾبح 3 23
 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  دارٛؽٛ  خطو االٔزبط –اداسح االٔزبط  خطو االٔزبط 3 24
 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  دارٛؽٛ ا٘ذاف خطو االٔزبط ٚػاللزٙب ثبٌٛظبئف  ا٘ذاف خطو 3 25
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

 

 اٌمجٛي  .13

 377 اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 125 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 411 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 االخشٜ االٔزبط

26 3 
 خطخاٌزغ٠ٛك

ِىٛٔبد خطخاٌزغ٠ٛك     -اداسح اٌزغ٠ٛك 

 .ٚا١ّ٘زٙب
 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  دارٛؽٛ 

اٌخطو اٌّب١ٌخ  3 27

 اٌغ٠ٕٛخ
اٌخطو اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ  –االداسح اٌّب١ٌخ 

 .ِٚىٛٔبرٙب
 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  دارٛؽٛ 

ِىٛٔبد خطخ  3 28

 االفشاد
 ِىٛٔبد خطخ االفشاد –اداسح االفشاد 

 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  دارٛؽٛ 

داسح اٌّٛاسد  3 29

 اٌجؾش٠خ
 اداسح اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ

 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  دارٛؽٛ 

 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  دارٛؽٛ  اٌؼشال١خ االداسح االداسح اٌؼشال١خ 3 31

 األكبدًٚٙ((يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح 



 

  
 21انظفسخ 

 
  

 : انًسبعجخ انسكٕيٛخ ٔطف انًمشس

 

 خبيؼخ انفشاد االٔعؾ انزمُٛخ  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  رمُٛبد انًسبعجخ   اٌغبِؼٟ / اٌّشوضاٌمغُ  .2

 ِؾبعجخ ؽى١ِٛخ اعُ / سِض اٌّمشس .3

  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

  أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ .5

 االٌٚٝ اٌفقً / اٌغٕخ .6

 4 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .7

 2/3/2122 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

 ٚاعزخشاط إٌزبئظ اٌّب١ٌخ ِٕٙب.ل١بَ اٌطالة ثّغه اٌغغالد اٌّؾبعج١خ 
 

 

 

 

ئنًبو انطبنت ثبنُظبو انًسبعجٙ انسكٕيٙ ٔكٛفٛخ رُفٛز انًٕاصَخ انؼبيخ ٔفك لبٌَٕ أطٕل 

 انًسبعجبد ٔانزؼهًٛبد انًبنٛخ انظبدسح ثشأَّ ٔلبٌَٕ انًٕاصَخ انؼبيخ نهذٔنخ.

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11
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 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
رض٠ٚذ اٌطبٌت ثبٌمٛاػذ اٌؼبِخ ٚاألعظ ٚاٌّجبدئ اٌّؾبعج١خ ٚوزٌه إعشاءاد اٌقشف  -1أ

غ١ش  ٚاٌمجل ٚاٌزٕظ١ُ ٚأعظ اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ ٌٍٕؾبهبد اٌّب١ٌخ فٟ اٌٛؽذاد اٌؾى١ِٛخ

 اٌٙبدفخ إٌٝ رؾم١ك اٌشثؼ .

 رؼش٠ف اٌطبٌت ثبٌّؾبعجخ اٌؾى١ِٛخ ٚ أٛاػٙب . -2أ

 رطج١مبد ػ١ٍّخ ػٍٝ أٛاع اٌّؾبعجبد اٌؾى١ِٛخ . -3أ

 -4أ

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

 فٟ اٌّؾبعجخاع اٌذفبرش اٌّؾبعج١خ اٌّغزخذِخ أٛ ِؼشفخ  – 1ة

 ِغه اٌذفبرش اٌّؾبعج١خ – 2ة

 رؾ١ًٍ اٌم١ٛد اٌّؾبعج١خ – 3ة

     -4ة

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِؾبمشاد ٔظش٠خ  -

 ػشك االفالَ-

 

 هشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبساد ؽف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ-

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اٌؼقف اٌزٕٟ٘ -1ط

 ٚعبئً اال٠نبػ-2ط

 -3ط

  

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اعئٍخ فىش٠خ -

 ِؾبعج١خعغالد  -

 

 هشائك اٌزم١١ُ    

 ا خزجبساد ؽف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ

 
اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  -د 

 اٌؾخقٟ (.

اٌّقبس٠ف ٚأٛاػٙب ) اٌّقبس٠ف اال٠شاد٠خ  لذسٖ اٌطبٌت ػٍٝ اٌزؼشف ػٍٝ -1د

 ( ٚاٌشاعّب١ٌخ ٚو١ف١خ اٌزفشلخ ث١ّٕٙب

    -2د
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 ثُٛخ انًمشس .11

 انغبػبد األعجٕع
يخشخبد 

انزؼهى 

 انًطهٕثخ
 ؽشٚمخ انزؼهٛى اعى انٕزذح / انًغبق أٔ انًٕػٕع

ؽشٚمخ 

 انزمٛٛى

االٔل 

 ٔانثبَٙ

4 
أًْٛخ 

 انًسبعجخ

رؼشٚررف انًسبعررجخ انسكٕيٛررخ ض أغررشاع انًسبعررجخ انسكٕيٛررخ ض 

انًٕاصَرخ أًْٛخ انًسبعجخ انسكٕيٛخ ض خظبئظٓبض يدربل رطجٛرك 

 انسكٕيٛخ .

 دارٕشٕ 
االخزجبساد 

 انٕٛيٛخ 

انًسبعجخ  4 انثبنث

 انًبنٛخ
يظررررذس انمررررذسح االرفبلٛررررخ نهٕزررررذاد انسكٕيٛررررخض يمبسَررررخ ثررررٍٛ 

 انًسبعجخ انًبنٛخ ٔانًسبعجخ انسكٕيٛخ. 
 دارٕشٕ 

االخزجبساد 

 انٕٛيٛخ 
انشاثررررررررررررررررغ 

 ٔانخبيظ

4 
رؼشٚف 

 انًٕاصَخ

رؼشٚررررف انًٕاصَررررخ ض رمغررررًٛبد انًٕاصَررررخ انؼبيررررخ نهذٔنررررخ ..... 

انًٕاصَخض دنٛرم زغربثبد انًٕاصَرخض انفرشق ثرٍٛ انًٕاصَرخ انؼبيرخ 

 ٔانًٛضاَٛخ انؼًٕيٛخ.

 دارٕشٕ 
االخزجبساد 

 انٕٛيٛخ 

انغرررررررررربدط 

 ٔانغبثغ

4 
رُفٛز 

 انًٕاصَخ

انًشازم انزٙ رًرش ثٓرب انًٕاصَرخض لٕاػرذ ئػرذاد انًٕاصَرخض  رُفٛرز 

ثجُٕدْبض  زبنخ رطجٛمٛخ فٙ كٛفٛخ ئػذاد انًٕاصَخ ٔأًْٛخ االنزضاو 

 ٔرُفٛز انًٕاصَخ.

 دارٕشٕ 
االخزجبساد 

 انٕٛيٛخ 

انثررررررررررررررربيٍ 

 ٔانزبعغ 

4 
رشكٛالد 

انخضُٚخ 

 انؼبيخ

انزشكٛالد اإلداسٚخ ٔانُظبو انًسبعجٙ انسكٕيٙض يفٕٓو انخضُٚخ 

انؼبيررخ ض ٔاخجرربد انخضُٚررخ انؼبيررخ ض رشرركٛالد انخضُٚررخ انؼبيررخ / 

االسرجرربؽ ثررٍٛ فررشٔع انخضُٚررخ انؼبيررخ ض أعررهٕة رًٕٚررم فشٔػٓرربض 

 انٕزذاد انسكٕيٛخ ٔانخضائٍ.

 دارٕشٕ 
االخزجبساد 

 انٕٛيٛخ 

إَٔاع  4 انؼبشش 

انُظبو 

 انًشكض٘

انُظبو انًسبعجٙ انًشكض٘ض رؼشٚف انُظربو انًشكرض٘ انًسبعرجٙض 

إَٔاع انُظبو انًشكض٘ ض يغإٔنٛبد انٕزذح انًسبعرجٛخ فرٙ ظهرّض 

 انخضُٚخ فٙ ظم انُظبو انًشكض٘ 

 دارٕشٕ 
االخزجبساد 

 انٕٛيٛخ 

انسررررررررررررربد٘ 

 ػشش

أعهٕة  4

 انشلبثخ
ػهرٗ أعهٕة رًٕٚم انٕزذح انًطجمخ نٓزا انُظبو ض أعهٕة انشلبثخ 

 انٕزذاد انًطهمخ نٓزا انُظبو ض يضاٚب ٔػٕٛة انًشكضٚخ.
 دارٕشٕ 

االخزجبساد 

 انٕٛيٛخ 
انثرررررررررررررررربَٙ 

ٔانثبنررررررررررررث 

 ػشش

رؼشٚف  4

انُظبو 

 اناليشكض٘ض

انُظرررربو انًسبعررررجٙ  اناليشكررررض٘ض رؼشٚررررف انُظرررربو اناليشكررررض٘ض 

يمٕيبد انُظبو اناليشكض٘ ض ٔيغإٔنٛبد انٕزذح انًسبعرجٛخ فرٙ 

 ظهّ. 

 دارٕشٕ 
االخزجبساد 

 انٕٛيٛخ 

انشاثررررررررررررررررغ 

ٔانخررررررربيظ 

 ػشش

انغدالد  4

انًغزخذيخ 

فٙ انؼًم 

 انًسبعجٙ

أعررهٕة رًٕٚررم انٕزررذح انًسبعررجٛخ فررٙ ظررم انُظرربو اناليشكررض٘ 

.أعررهٕة انشلبثررخ انًسبعررجٛخ فررٙ ظهررّ . انًغررزُذاد ض انغرردالد 

انًغزخذيخ فٙ انؼًرم انًسبعرجٙ. اندرذأل ٔيرٕاصٍٚ انًشاخؼرخض 

 نٓب انجٛبَبد ٔانغشع يُٓب .اندٓبد انزٙ رمذو 

 دارٕشٕ 
االخزجبساد 

 انٕٛيٛخ 

انغرررررررررربدط 

ٔانغررررررررررربثغ 

 ػشش

4 
أعهٕة 

 انًؼبندبد

رظرررُٛف زغررربثبد انًٕاصَرررخ ٔفرررك انرررذنٛم انًسبعرررجٙ نسغررربثبد 

 دارٕشٕ  انًٕاصَخ. أعهٕة انًؼبندبد انمٛذٚخ فٙ ظم انُظبو اناليشكض٘ض
االخزجبساد 

 انٕٛيٛخ 

انثبيٍ ػشش 

ٔانزبعرررررررررررغ 

 ػشش

4 

 اإلٚشاداد
رؼشٚررف اإلٚررشادادض  ٔإَٔاػٓررب ٔفررك انررذنٛم انًسبعررجٙ نسغرربثبد 

 دارٕشٕ  انًٕاصَخض  رًبسٍٚ رطجٛمٛخ ػهٗ انمغى األٔل/ اإلٚشاداد.
االخزجبساد 

 انٕٛيٛخ 

انؼشررررررررشٌٔ 

ٔانسرررررررررربد٘ 

 ٔانؼششٌٔ

4 

 انُفمبد
رؼشٚررف انُفمرربد ض ٔإَٔاػٓررب ٔفررك انررذنٛم انًسبعررجٙ نسغرربثبد 

 دارٕشٕ  رطجٛمٛخ ػهٗ انمغى انثبَٙ/ انُفمبد.انًٕاصَخ/ رًبسٍٚ 
االخزجبساد 

 انٕٛيٛخ 

انثرررررررررررررررربَٙ 

ٔانثبنررررررررررررث 

ٔانشاثررررررررررررغ 

 ٔانؼششٌٔ

4 

اإلداسح 

 انًبنٛخ

انًٕخٕداد انًبنٛخ ٔغٛش انًبنٛخ ٔانُظبيٛرخضيفبًْٛٓب ٔرظرُٛفٓب 

ٔفك انذنٛم انًسبعجٙ نسغبثبد انًٕاصَخض رًربسٍٚ رطجٛمٛرخ ػهرٗ 

 انًبنٛخ.انًٕخٕداد انًبنٛخ ٔغٛش 
 دارٕشٕ 

االخزجبساد 

 انٕٛيٛخ 

انشاثررررررررررررررررغ 

ٔانخررررررربيظ 

 ٔانؼششٌٔ

انذنٛم  4

انًسبعجٙ 

نسغبثبد 

 انًٕاصَخ

انًطهٕثبد انًبنٛخ ٔانًطهٕثبد انُظبيٛخض يفبًْٛٓبض ٔرمغرًٛبرٓب 

ٔفك انذنٛم انًسبعجٙ نسغبثبد انًٕاصَخض رًربسٍٚ رطجٛمٛرخ ػهرٗ 

 انًطهٕثبد انًبنٛخ ٔانُظبيٛخ.
 دارٕشٕ 

االخزجبساد 

 انٕٛيٛخ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

 

 اٌمجٛي  .13

 377 اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 125 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 411 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 

 

انغرررررررررربدط 

 ٔانؼششٌٔ 

4 
 انُفمبد

انًُبلهررخ ٔانظررالزٛبد انًبنٛررخ ض يررغ األخررز ثُظررش االػزجرربس لرربٌَٕ 

 .2224نغُخ   94اإلداسح انًبنٛخ ٔانذٍٚ انؼبو /
 دارٕشٕ 

االخزجبساد 

 انٕٛيٛخ 
انغرررررررررررررربثغ  

ٔانثرررررررررررربيٍ 

 ٔانؼششٌٔ 

4 
اإلداسح 

 انًبنٛخ

اندٕاَررت انفُٛررخ ٔانًسبعررجٛخ ض انشررشٔؽ انؼبيررخ ض  –انًمرربٔالد 

 دارٕشٕ  انًؼبندبد انمٛذٚخ ض رًبسٍٚ رطجٛمٛخ.
االخزجبساد 

 انٕٛيٛخ 

انزبعررررررررررررررغ 

ٔانؼشرررررشٌٔ 

 ٔانثالثٌٕ

 انُفمبد 4
كٛفٛرررخ ئػرررذاد زغررربة انُزٛدرررخ )يؼررربيالد انًٕاصَرررخ(ض ٔزغررربة 

 دارٕشٕ  انًشكض انًبنٙض ػهٗ يغزٕٖ انذٔنخ.
االخزجبساد 

 انٕٛيٛخ 



 

  
 25انظفسخ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 

 : لشاءاد يسبعجٛخ ٔطف انًمشس

 

 خبيؼخ انفشاد االٔعؾ انزمُٛخ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ 

رؼشٚف انطبنت ثبنًظطهسبد االَكهٛضٚخ فٙ يدبل يفشداد انخطخ انذساعٛخ نمغى انًسبعجخ ض 

ثبنشكم انز٘ ٚدؼهّ لبدسا ػهٗ اعزٛؼبة انًظطهسبد انًطشٔزخ ٔانزٙ ٚزؼبيم يؼٓب فٙ 

 فٙ اندٕاَت اإلداسٚخ ٔانًسبعجٛخ. انًدبالد انًخزهفخ راد انؼاللخ ثبالخزظبص
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  رمُٛبد انًسبعجخ   اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .2

 خ١لشاءاد ِؾبعج اعُ / سِض اٌّمشس .3

  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

  أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ .5

 االٌٚٝ اٌفقً / اٌغٕخ .6

 4 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .7

 2/3/2122 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

 رؼش٠ف اٌطبٌت ثبٌّقطٍؾبد االٔى١ٍض٠خ فٟ ِغبي ِفشداد اٌخطخ اٌذساع١خ ٌمغُ اٌّؾبعجخ
 

 

 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 طٍؾبد اٌّؾبعج١خاٌزؼشف ػٍٝ اٌّق-1أ

 اٌزؼشف ػٍٝ اٌؾغبثبد اٌخزب١ِخ  -2أ

   -3أ

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

فٟ عؼً اٌطبٌت فٟ لغُ اٌّؾبعجخ ِزّىٕب ِٓ لشاءح اٌّٛام١غ اٌّزؼٍمخ ثبخزقبفٗ ثبٌٍغخ  – 1ة

االٔى١ٍض٠خ ، ثّب ٠ّٕؾٗ فشفخ اٌزٛافً ِغ وً ِب ٠غزغذ فٟ ؽمً االخزقبؿ فٟ اٌىزت ٚاٌجؾٛس 

 ٚاٌّغالد ٚغ١ش٘ب.

  - 2ة

 

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبمشاد إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ -

 هش٠مخ اٌؼشك -
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 هشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبساد ؽف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ -

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 ِٕبلؾخ ِٛام١غ فىش٠خ-1ط

 ٚعبئً ا٠نبػ-2ط

 -3ط

  

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اعئٍخ فىش٠خ -

 

 هشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبساد ؽف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ -

 

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. -د 

 عؼً اٌطبٌت ِزّىٓ ِٓ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ فٟ ِغبي ػٍّخ-1د

    -2د
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 ثُٛخ انًمشس  .11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٌّٛمٛع اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ

1 
 االٔى١ٍض٠خ األعبع١خ 4

 اٌزؼش٠ف ثبٌّقطٍؾبد االٔى١ٍض٠خ األعبع١خ
 دارٛؽٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

2 4 

 اٌزخققبد اإلداس٠خ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌّقططٍؾبد األعبعط١خ فطٟ اٌزخققطبد 

 اإلداس٠خ
 دارٛؽٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

3 4 

 اخزقبؿ اٌّؾبعجخ

اٌزؼططشف ػٍططٝ اٌّقطططٍؾبد األعبعطط١خ فططٟ اخزقططبؿ 

 اٌّؾبعجخ
 دارٛؽٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

4 4 

 اٌزخققبد اإلداس٠خ

لطططشاءاد ٌّٛامططط١غ ِخزطططبسح فطططٟ ِغطططبي اٌزخققطططبد 

 اإلداس٠خ
 دارٛؽٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

5 4 
 فشٚع اٌّؾبعجخ

 رؼش٠ف اٌّؾبعجخ ، فشٚع اٌّؾبعجخ
 دارٛؽٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

6 4 
 اٌّؾبعجخ وّٕٙخ

 اٌّؾبعجخ وّٕٙخ، إٌّظّبد ٚاٌّؼب٘ذ اٌّزخققخ
 دارٛؽٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

7 4 
 ِفَٙٛ اٌّؾبعجخ

 لشاءح ٌّٛمٛع ؽٛي ِفَٙٛ اٌّؾبعجخ
 دارٛؽٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اعزؼشاك  4 8

 ِقطٍؾبد

 اعزؼشاك ِقطٍؾبد اإلهبس اٌفىشٞ ٌٍّؾبعجخ
 دارٛؽٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

9 4 
 ِقطٍؾبد اٌفشٚك

 ِقطٍؾبد اٌفشٚك ٚاٌّجبدئ اٌّؾبعج١خ
 دارٛؽٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

10 4 
ِذاخً ِٕٚب٘ظ اٌفىش 

 اٌّؾبعجٟ

لططشاءاد فططٟ ٔظش٠ططخ اٌّؾبعططجخ ، ِططذاخً ِٕٚططب٘ظ اٌفىططش 

 اٌّؾبعجٟ
 دارٛؽٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

11 4 
 اٌّؾبعجخ اٌّب١ٌخ

 ِٚخططبدلشاءاد فٟ ٔظش٠خ اٌّؾبعجخ، أؽىبي 
 دارٛؽٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

12 4 
 اٌّؼب٘ذ ا١ٌّٕٙخ

 اٌّؼب٘ذ ا١ٌّٕٙخ ٚاٌغٙبد اٌذ١ٌٚخ فٟ ِغبي اٌّؾبعجخ
 دارٛؽٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

13 4 
 ِقطٍؾبد اٌفشٚك

 ٌغبْ إػذاد اٌّؼب١٠ش اٌّؾبعج١خ
 دارٛؽٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

14 4 
 اٌّؾبعجخ اٌّب١ٌخ

 اٌّؾبعجخ اٌّب١ٌخلشاءاد فٟ ِؼب١٠ش 
 دارٛؽٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

15 4 
 اٌّؾبعجخ اٌؾى١ِٛخ

 لشاءاد فٟ ِؼب١٠ش اٌّؾبعجخ اٌؾى١ِٛخ
 دارٛؽٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

16 4 
 ِقطٍؾبد اٌفشٚك

 اٌم١ٛد اٌّؾبعجخ ، ّٔبرط ِخزٍفخ
 دارٛؽٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

17 4 
 اٌم١ٛد اٌّؾبعج١خ

 لشاءاد ِزؼذدح، اٌغٛأت اٌؾى١ٍخاٌم١ٛد اٌّؾبعج١خ، 
 دارٛؽٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

18 4 
 ثؾغبة اٌّزبعشح

 اٌّقطٍؾبد اٌخبفخ ثؾغبة اٌّزبعشح
 دارٛؽٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

19 4 
 اٌّشوض اٌّبٌٟ

 لشاءاد ٌّٛام١غ فٟ ؽغبة اٌّزبعشح
 دارٛؽٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

20 4 
 اٌّؾبعجخ اٌؾى١ِٛخ

 اٌخبفخ ثبٌّقبس٠فاٌّقطٍؾبد 
 دارٛؽٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 

ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

 

 اٌمجٛي  .13

 377 اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 125 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 411 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

21 4 
 ثبالٔذصبس ٚاٌّخضْٚ

 اٌّقطٍؾبد اٌخبفخ ثبإل٠شاداد
 دارٛؽٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

22 4 
 ِؾبعجخ اٌزىب١ٌف

 لشاءاد ٌّٛام١غ خبفخ ثبألسثبػ ٚاٌخغبئش
 دارٛؽٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

23 4 
 ثؾغبة اٌّزبعشح

 ثبٌّٛعٛداداٌّقطٍؾبد اٌخبفخ 
 دارٛؽٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

24 4 
 اٌم١ٛد اٌّؾبعج١خ

 اٌّقطٍؾبد اٌخبفخ ثبٌّطٍٛثبد ٚسأط اٌّبي
 دارٛؽٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

25 4 
 اٌّشوض اٌّبٌٟ

 لشاءاد ٌّٛام١غ خبفخ ثمبئّخ اٌّشوض اٌّبٌٟ
 دارٛؽٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

26 4 
 ثؾغبة اٌّزبعشح

 ثبالٔذصبس ٚاٌّخضْٚاٌّقطٍؾبد اٌخبفخ 
 دارٛؽٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

27 4 
 ِؾبعجخ اٌزىب١ٌف

 لشاءاد ٌّٛام١غ خبفخ ثبالٔذصبس ٚاٌّخضْٚ
 دارٛؽٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

28 4 
 ثبالٔذصبس ٚاٌّخضْٚ

 اٌّقطٍؾبد اٌخبفخ ثّؾبعجخ اٌزىب١ٌف
 دارٛؽٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

29 4 
 اٌم١ٛد اٌّؾبعج١خ

 ٌّٛام١غ خبفخ فٟ ِؾبعجخ اٌزىب١ٌفلشاءاد 
 دارٛؽٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

30 4 
 ِؾبعجخ اٌزىب١ٌف

 اٌّقطٍؾبد اٌخبفخ ثبٌزذل١ك ٚاٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ
 دارٛؽٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 

 : الزظبد ٔ يبنٛخ ػبيخ ٔطف انًمشس

 

 خبيؼخ انفشاد االٔعؾ انزمُٛخ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  رمُٛبد انًسبعجخ   اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .2

 الزقبد ِٚب١ٌخ ػبِخ اعُ / سِض اٌّمشس .3

  ف١ٙباٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً  .4

  أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ .5

 االٌٚٝ اٌفقً / اٌغٕخ .6

 3 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .7

 2/3/2122 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

رؼش٠ف اٌطبٌت ثّفشداد االلزقبد اٌزٟ ٌٙب رّبط ِجبؽش ثأخزقبفٗ وبٌٕفمبد ٚاال٠شاداد ٚاٌّٛاصٔخ  

 .اٌؼبِخ ٌٍذٌٚخ ٚاٌنشائت 
 

 

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

رضٔٚذ انطبنت ثًٕػٕػبد االلزظبد انزٙ نٓب رًبط يجبشش ثبنًسبعجخ ٔانزٙ رشكم خهفٛخ ػهًٛخ 

ٔانذخم ٔيكَٕبرّ ٔكم يب ٚزؼهك  نهطبنت كبنؼشع ٔانطهت ٔػُبطش االَزبج ٔاالٚشاداد ٔانزكبنٛف

 2ثبنُفمبد ٔاالٚشاداد ٔانًٛضاَٛخ انؼبيخ ٔادٔاد انغٛبعخ انًبنٛخ كبنؼشائت ٔانمشٔع
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 اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِخشعبد .11

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
رؼش٠ف اٌطبٌت ثّفشداد االلزقبد اٌزٟ ٌٙب رّبط ِجبؽش ثأخزقبفٗ وبٌٕفمبد ٚاال٠شاداد  -:-1أ

 .ٚاٌّٛاصٔخ اٌؼبِخ ٌٍذٌٚخ ٚاٌنشائت 

 اٌذخً اٌمِٟٛ .  -2أ

 ِشٚٔخ اٌطٍت ٚاٌؼشك . -3أ
  -4أ

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

 ٚ و١ف١خ ِؼبٌغزٙب . اٌّؾىٍخ االلزقبد٠خ ِؼشفخ – 1ة

 ِؼبٌغخ اٌزنخُ ٚاالٔىّبػ . – 2ة

  - 3ة

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبمشاد إٌظش٠خ  ٚاٌؼ١ٍّخ . -

 هش٠مخ اٌؼشك . -

 

 هشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبساد ؽف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ-

 

 اٌزفى١شِٙبساد  -ط

 ِٛام١غ فىش٠خ-1ط

 -2ط

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِؾبمشاد ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ .-

 

 هشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبساد رؾش٠ش٠خ ٚؽف٠ٛخ .-

 

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. -د 

 ٚاُ٘ اعجبثٙب . إٌمذ٠خاٌّؾبوً  رؼش٠ف اٌطبٌت ٌٝ -1د

  -2د



 

  
 32انظفسخ 

 
  

 ثُٛخ انًمشس .11

 اٌغبػبد األعجٛع

ِخشعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛمٛع

هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
هش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

1-  
3 

انسبخبد 

 انجششٚخ
 دارٛؽٛ  ايثهخ ػهٗ انسبخبد انجششٚخ ٔٔعبئم اشجبػٓب .

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 
2- انًشكهخ  3 

 االلزظبدٚخ
 دارٛؽٛ  ٓب .اًَبؽ زهٔ  انًشكهخ االلزظبدٚخايثهخ ػهٗ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 
3- يشَٔبد انطهت  3 

 انغؼشٚخ ضانذخهٛخ
 دارٛؽٛ  رطجٛمبد ػهٗ خذٔل انطهت ٔسعى يُسُٗ انطهت .

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 
4- يشَٔبد انطهت  3 

 انغؼشٚخ ضانذخهٛخ
 دارٛؽٛ  .ض انًزمبؽؼخ  انغؼشٚخ ضانذخهٛخ يشَٔبد انطهترطجٛمبد ػهٗ اززغبة 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 
5-  3 

 دارٛؽٛ  رطجٛمبد خذٔل انؼشع ٔيُسُٗ انؼشع . ٔيُسُٗ انؼشع
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 
6-  3 

 دارٛؽٛ  .ض انغؼش انزٕاصَٙكٛفٛخ اززغبثٓب يشَٔخ انؼشع ٔرطجٛمبد ػهٗ  انغؼش انزٕاصَٙ
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 
7-  3 

 دارٛؽٛ  .ٔرمغٛى انؼًم انزخظض ٔاشكبل االَزبجض ايثهخ ػهٗ ٔرمغٛى انؼًم
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 
8-  3 

 دارٛؽٛ  ايثهخ ٔزبالد رطجٛمٛخ ػهٗ ركبنٛف االٚشاداد . ٔرمغٛى انؼًم
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 
9-  3 

 انغؼش انزٕاصَٙ

. 3. عٕق االززكبس انؼبو   2عٕق انًُبفغخ انكبيهخ    .1أيثهخ ػهٗ : 

 خ.انًُبفغخ االززكبسٚخ ٔاززكبس انمهعٕق 

  

 دارٛؽٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

11-  3 
 دارٛؽٛ   . انذخم انمٕيٙ ٔاالَفبق انمٕيٙرطجٛمبد ػهٗ ؽشق زغبة  انُفمبد انؼبيخ

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 
11-  3 

 ٔػبء انؼشٚجخ
انًمبٚؼخ ٔػٕٛثٓب ض ايثهخ ػهٗ إَاع انُمٕد ض ايثهخ ػهٗ ايثهخ ػهٗ 

 انزؼخى انُمذ٘ ٔاالَكًبػ انُمذ٘.
 دارٛؽٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

12-  3 
 دارٛؽٛ  ايثهخ ػهٗ انسبخبد انؼبيخ انُفمبد انؼبيخ

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

13- انؼذانخ  3 

 انؼشٚجٛخ
 دارٛؽٛ  ايثهخ ػهٗ انُفمبد انؼبيخ

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

14- االثبس  3 

 االلزظبدٚخ
 دارٛؽٛ  ايثهخ ػهٗ االثبس االلزظبدٚخ

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

15-  3 
 دارٛؽٛ  ايثهخ ػهٗ اٚشاداد انذٔنخ يٍ ايالكٓب انُفمبد انؼبيخ

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

16- انؼذانخ  3 

 انؼشٚجٛخ
 دارٛؽٛ  ايثهخ ػهٗ اغشاع انؼشٚجخ

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

17-  3 
 دارٛؽٛ  ايثهخ ػهٗ ٔػبء انؼشٚجخ ٔػبء انؼشٚجخ

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

18- االثبس  3 

 االلزظبدٚخ
 دارٛؽٛ  زبالد رطجٛمٛخ ػهٗ إَاع انؼشائت انؼذانخ انؼشٚجٛخ

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

19-  3 
 انغؼش انزُبصنٙ

انزظبػذ٘ضانغؼش  ايثهخ ػهٗ عؼش انؼشٚجخ )انغؼش انُغجٙضانغؼش

 انزُبصنٙ(
 دارٛؽٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

21- االثبس  3 

 االلزظبدٚخ
 دارٛؽٛ  ايثهخ ػهٗ انؼذانخ انؼشٚجٛخ ٔانمٕاػذ انزٙ رغزُذ ػهٛٓب

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

21- سعى يُسُٗ  3 

 انطهت
 دارٛؽٛ  ايثهخ ػهٗ انشعٕو

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

22-  3 
ركبنٛف 

 االٚشاداد
 ايثهخ ػهٗ انسبخبد انجششٚخ ٔٔعبئم اشجبػٓب .

 دارٛؽٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

23- انًشكهخ  3 

 االلزظبدٚخ
 ٓب .اًَبؽ زهٔ  انًشكهخ االلزظبدٚخايثهخ ػهٗ 

 دارٛؽٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

24-  3 

ٔسعى يُسُٗ 

 انطهت

 رطجٛمبد ػهٗ خذٔل انطهت ٔسعى يُسُٗ انطهت .

 دارٛؽٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

25-  3 

 انطهت انغؼشٚخ
 .ض انًزمبؽؼخ  يشَٔبد انطهت انغؼشٚخ ضانذخهٛخرطجٛمبد ػهٗ اززغبة 

 دارٛؽٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

26-  3 
انًشكهخ 

 االلزظبدٚخ
 رطجٛمبد خذٔل انؼشع ٔيُسُٗ انؼشع .

 دارٛؽٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

27-  3 
انًُبفغخ 

االززكبسٚخ 

 خانمهٔاززكبس 

 .ض انغؼش انزٕاصَٙكٛفٛخ اززغبثٓب يشَٔخ انؼشع ٔرطجٛمبد ػهٗ 

 دارٛؽٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

28-  3 

 االَزبج
 .ٔرمغٛى انؼًم انزخظض ٔاشكبل االَزبجض ايثهخ ػهٗ

 دارٛؽٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

29-  3 
ركبنٛف 

 االٚشاداد

 ايثهخ ٔزبالد رطجٛمٛخ ػهٗ ركبنٛف االٚشاداد .

 دارٛؽٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

31-  3 

انًُبفغخ عٕق 

االززكبسٚخ 

 خٔاززكبس انمه

. 3. عٕق االززكبس انؼبو   2عٕق انًُبفغخ انكبيهخ    .1أيثهخ ػهٗ : 

 خ.انًُبفغخ االززكبسٚخ ٔاززكبس انمهعٕق 

  

 دارٛؽٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 
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 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

 

 

 اٌمجٛي  .13

 377 اٌغبثمخاٌّزطٍجبد 

 125 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 411 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًَٕرج ٔطف انًمشس
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 : رطجٛمبد انسبعجخ ٔطف انًمشس

 

 خبيؼخ انفشاد االٔعؾ انزمُٛخ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  رمُٛبد انًسبعجخ   اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .2

 رطج١مبد اٌؾبعجخ اعُ / سِض اٌّمشس .3

  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

  أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ .5

 االٌٚٝ اٌفقً / اٌغٕخ .6

 2 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .7

 2/3/2122 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

 رؼش٠ف اٌجشاِغ١بد ٚأٛاػٙب

 

 

 

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

ٔيجبد٘ء االَزشَذ رؼهٛى انطبنت ػهٗ يٓبساد انؼًم ػهٗ انسبعجّ ٔاعزخذاو رطجٛمبرٓب اندبْضِ 

 فٙ زمم االخزظبص

 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .11

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ِؼشفخ و١ف١خ ػًّ اٌؾبعجخ اٌؾبعجخ-1أ

 اٌزؼشف ػٍٝ ؽش٠و اٌّٙبَ  -2أ

 اٌزؼشف ػٍٝ خٍك ٚؽزف اٌٍّفبد   -3أ
 اٌزؼشف ػٍٝ ِزطٍجبد االٚف١ظ  -4أ
  -5أ

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

  اٌزؼشف ػٍٝ اعضاء اٌؾبعجخ – 1ة

 ِؼشفخ اٌغٛفز٠ٛش اٌٙبسد٠ٚش  – 2ة

  - 3ة

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبمشاد إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ

 

 هشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبساد ؽف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اٌؼقف اٌزٕٟ٘-1ط

 اعئٍخ فىش٠خ-2ط

 -3ط

 

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِؾبمشاد  -

 ػشك  -

 

 هشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبساد ؽف٠ٛخ رؾش٠شٞ -

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. -د 

 ٠ؼًّ فٟ ٚؽذاد اٌؾبعجخ -1د
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 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

 

 اٌمجٛي  .12

 377 اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 125 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 411 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 : يجبدئ االزظبء ٔطف انًمشس

 

 خبيؼخ انفشاد االٔعؾ انزمُٛخ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  رمُٛبد انًسبعجخ   اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .2

 اؽقبء  اعُ / سِض اٌّمشس .3

  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

  أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ .5

 االٌٚٝ اٌفقً / اٌغٕخ .6

 2 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .7

 2/3/2122 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

انًفرربْٛى ٔانطررشق االزظرربئٛخ فررٙ انزسهٛررم انًزبزررخ اعررزخذاو رسهٛررم انجٛبَرربد انزؼبيررم يررغ رًكررٍٛ انطبنررت يررٍ 

 . ٔاعزُجبؽ انُزبئح
 

 

 

 

 

 انجشَبيح األكبدًٚٙ((يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ 

انًزبزخ اعزخذاو انًفبْٛى ٔانطشق االزظبئٛخ فٙ رسهٛم انجٛبَبد انزؼبيم يغ رًكٍٛ انطبنت يٍ    -:

    . انزسهٛم ٔاعزُجبؽ انُزبئح
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ٚغزطٛغ انطبنت ػهٗ يؼبندخ انجٛبَبد اإلزظبئٛخ ٔرسهٛهٓب ٔانزٕطم انٗ االعزُزبخبد -1أ

 اٌزؼشف ػٍٝ االعب١ٌت االؽقبئ١خ ٚاٌش٠بم١خ  -3أ
 -4أ

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

   رًكٍٛ انطبنت يٍ انزؼبيم يغ رسهٛم انجٛبَبد انًزبزخ اعزخذاو انًفبْٛى ٔانطشق االزظبئٛخ  - 1ة

  - 2ة

  

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِؾبمشاد ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ -

 

 هشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبساد ؽف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ -

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اعئٍخ فىش٠خ -1ط

 اعئٍخ  اعزٕجبه١خ  -2ط

 -3ط

 

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 ِؾبمشاد ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ -

 

 هشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبساد رؾش٠ش٠خ  -

 

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. -د 

 االسلبَ ٚاعزخالؿ إٌزبئظ ثطشق ػ١ٍّخلذسرخ ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ -1د

  -2د
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 ثُٛخ انًمشس .11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛمٛع

هش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

 االٔل

 ػهى االزظبء 2

ػهى االزظبءض رؼشٚفّ ض اًْٛزّض ػاللزّ ثبنؼهٕو االخشٖ 

statistics  رؼشٚف انطشٚمخ االزظبئٛخ ض يشاخؼخ انطشٚمخ

 االزظبئٛخ .

 دارٛؽٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

 ٔانثبنث انثبَٙ
2 

رظُٛف ٔرجٕٚت 

 انجٛبَبد

رظُٛف ٔرجٕٚت انجٛبَبد ض ركٍٕٚ اندذأل انزكشاسٚخ انجغٛطخ 

 ٔانًضدٔخخ .

Classification and Tabulation of data 

 دارٛؽٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

 انشاثغ ٔانخبيظ
2 

 انًُسُٙ انزكشاس٘

 -انؼشع انجٛبَٙ نهجٛبَبد انًجٕثخ :

 –ج    انًؼهغ انزكشاس٘ . –ة    انًذسج انزكشاس٘ . –أ 

 انًُسُٙ انزكشاس٘ .

 انًُسُٙ انزكشاس٘ نهزدًغ انظبػذ ٔانُبصل . –د 

 دارٛؽٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

 انغبدط
2 

انجٛبَبد غٛش 

انًجٕثخ ٔانجٛبَبد 

 انًجٕثخ

بط انُضػخ انًشكضٚخ ض يفٕٓيٓب ٔاعزخذايبرٓب ض انٕعؾ ٛل

انسغبثٙ فٙ انجٛبَبد غٛش انًجٕثخ ٔانجٛبَبد انًجٕثخ )ؽشٚمخ 

 ( ؽشٚمخ يخزظشح . طٕنخي

Averages or Measures of Central Tendency  

 دارٛؽٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

 انغبثغ ٔانثبيٍ
2 

انجٛبَبد غٛش 

ٔانجٛبَبد انًجٕثخ 

 انًجٕثخ

انٕعٛؾ ض رؼشٚفّ ض ؽشق زغبثّ نهجٛبَبد غٛش انًجٕثخ 

ٔانًجٕثخ زغبثٛب ٔثٛبَٛب . انًُٕال ض يفٕٓيّ ضزغبثّ نهجٛبَبد 

غٛش انًجٕثخ ٔانًجٕثخ)ؽشٚمخ ثٛشعٌٕ زغبثٛب ٔثٛبَٛب ( 

.The Mediau  

 دارٛؽٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

 انزبعغ
2 

انجٛبَبد غٛش 

ٔانجٛبَبد انًجٕثخ 

 انًجٕثخ

  Disperisonض يفٕٓيٓب ٔاعزخذايبرٓب ض زشزذيمبٚٛظ ان

انًذٖ نهجٛبَبد غٛش انًجٕثخ ٔانًجٕثخ ض االَسشاف انشثٛؼٙ 

 نهجٛبَبد غٛش انًجٕثخ .

 دارٛؽٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

 انؼبشش 
2 

 زٕعؾاالَسشاف انً
-Semiاالَسشاف انشثٛؼٙ نهجٛبَبد انًجٕثخ زغبثٛب ٔثٛبَٛب .

Inter –Quartile – Range  

 دارٛؽٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

 انسبد٘ ػشش 

 

2 

 االسرجبؽ انجغٛؾ
ضيفٕٓيّ ٔاًْٛزّ ض ؽشق زغبثّ نهجٛبَبد زٕعؾ االَسشاف انً

  غٛش انًجٕثخ

 دارٛؽٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

انثبَٙ ػشش 

 ٔانثبنث ػشش

2 

 زٕعؾاالَسشاف انً

ؽشق  )انًؼٛبس٘(ضيفٕٓيّ ٔاًْٛزّ ضاالَسشاف انمٛبعٙ 

 ٔانًجٕثخ زغبثّ نهجٛبَبد غٛش انًجٕثخ

Standard   Deviation 

 دارٛؽٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

 انشاثغ ػشش
2 

 االسرجبؽ انجغٛؾ

االسرجبؽ انجغٛؾ ضيفٕٓيّ ض ؽشق زغبثّ نهجٛبَبد غٛش 

 Simpleؽشٚمخ يطٕنخ ٔؽشٚمخ يخزظشح (. )انًجٕثخ 

Correlation Coefficient . 

 دارٛؽٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

 انخبيظ ػشش
2 

 دارٛؽٛ  نهجٛبَبد انًجٕثخ  personيؼبيم اسرجبؽ  االسرجبؽ انجغٛؾ
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 انغبدط ػشش

 ٔانغبثغ ػشش

2 

 االسرجبؽ انجغٛؾ

اسرجبؽ ض     Rank -  Correlationاسرجبؽ انشرت 

 sparman , sparmans rankنهشرت  عجٛشيبٌ

correlation coeff. . اسرجبؽ عجٛشيبٌ انًؼذل . 

 دارٕشٕ 
االخزجبساد 

 انٕٛيٛخ 

انثبيٍ ػشش 

 ٔانزبعغ ػشش

2 

 انغالعم انضيُٛخ

 correlation betweenانظفبد  اسرجبؽ انجٛبَبد

attributes 

  Coefficent  of  Associationيؼبيم االلزشاٌ . 

  Coefficent of Centingencyانزٕافك .يؼبيم 

 دارٕشٕ 
االخزجبساد 

 انٕٛيٛخ 

 انؼششٌٔ
2 

 دارٕشٕ   Time Seriesيفٕٓيٓب . اعزخذايبرٓب  –انغالعم انضيُٛخ  انغالعم انضيُٛخ
االخزجبساد 

 انٕٛيٛخ 

انسبد٘ 

ٔانؼششٌٔ 

ٔانثبَٙ 

 ٔانؼششٌٔ

2 

 االسرجبؽ انجغٛؾ

  Secular treand اٚدبدِاالردبِ انؼبو ض يفٕٓيّ ض ؽشق 

 ٙ زٕعطيؽشٚمخ  ة.   ؽشٚمخ انًزٕعطبد انًزسشكخ . . أ

 خ.غهَظفٙ انغه

 ؽشٚمخ انًشثؼبد انظغشٖ .  ج  .

 دارٕشٕ 
االخزجبساد 

 انٕٛيٛخ 

 انثبنث ٔانؼششٍٚ 
2 

زغبة االسلبو 

   انمٛبعٛخ انجغٛطخ 
 index اعزخذايبرٓب ضٔاالسلبو انمٛبعٛخ ض يفٕٓيٓب ض 

numbers 
 دارٕشٕ 

االخزجبساد 

 انٕٛيٛخ 

انشاثغ ٔانؼششٍٚ 

 ٔانخبيظ

ٔانؼششٍٚ 

ٔانغبدط 

 ٔانؼششٍٚ

2 

زغبة االسلبو 

   انمٛبعٛخ انجغٛطخ 

 simple index  زغبة االسلبو انمٛبعٛخ انجغٛطخ 

numbers. 

 Weighted  index  زغبة األسلبو انمٛبعٛخ انًشخسخ

numbers 

 االعجٛشسلى   -

 سلى ثبػ  -

 ( االيثمفشش )سلى  -

 دارٕشٕ 
االخزجبساد 

 انٕٛيٛخ 

انغبثغ 

ٔانؼششٌٔ 

ٔانثبيٍ 

ٔانؼششٌٔ 

ٔانزبعغ 

ٔانؼششٌٔ 

 ٔانثالثٌٕ

2 

زغبة االسلبو 

   انمٛبعٛخ انجغٛطخ 

 يشالجخ خٕدح االَزبج 

 ؽشق انًشالجخ -

 انًخططبد -

 دارٕشٕ 
االخزجبساد 

 انٕٛيٛخ 
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 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

 

 اٌمجٛي  .13

 377 اٌغبثمخاٌّزطٍجبد 

 125 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 411 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 : انهغخ االَكهٛضٚخ ٔطف انًمشس

 

 انزمُٛخخبيؼخ انفشاد االٔعؾ  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  رمُٛبد انًسبعجخ  اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .2

 اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ   اعُ / سِض اٌّمشس .3

  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

  أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ .5

 االٌٚٝ   اٌفقً / اٌغٕخ .6

 1  ػذد اٌغبػبد   .7

 2/3/2122 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

اٌزؼشف ػٍٝ اعبع١بد اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ ٚوزٌه اٌزؾذس ٚاٌزؼشف ػٍٝ اٌّقطٍؾبد اٌزٟ رّىطٓ 

 اٌطبٌت ِٓ فُٙ ِٚؼشفخ اٌٍغخ  
 

 

 

 

 

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

 ؽشٚمخ ػهًٛخ الداخبل انجٛبَبد
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ٠غزط١غ اٌطبٌت اٌزؾذس اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ فٟ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ   -1أ

 اٌزؼشف ػٍٝ اٌّقطٍؾبد االٔى١ٍض٠خ  -2أ

  -3أ

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

 اٌزشعّخ    – 1ة

 وزبثخ اٌشعبئً  – 2ة

  - 3ة

   

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِؾبمشاد  -
 ػشك افالَ  -

 

 هشائك اٌزم١١ُ      

 

 اخزجبساد ؽف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ -

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اٌؼقف اٌزٕٟ٘  -1ط

 اٌزفى١ش  -2ط

  

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 ِؾبمشاد ٔظش٠خ  -

 

 هشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبساد رؾش٠ش٠خ  -

 

 . ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ  -د 

 اٌزؾذس ثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ فٟ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ . ِٙبساد   -1د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

 

 اٌمجٛي  .12

 377 اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 125 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 411 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 

 : زمٕق االَغبٌ ٔ انذًٚمشاؽٛخ ٔطف انًمشس

 

 خبيؼخ انفشاد االٔعؾ انزمُٛخ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  رمُٛبد انًسبعجخ   اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .2

 ؽمٛق أغبْ سِض اٌّمشس اعُ / .3

  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

  أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ .5

 االٌٚٝ اٌفقً / اٌغٕخ .6

 2 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .7

 2/3/2122 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

ً/ًقمعرفًاؾطاؾبًعؾىًؿلادئًوؼقمًحؼوقًاإلـيانًواؾمعرقفًبفاًوتربقةًاألجقالًعؾىًاحرتاؿفاًواؾمؿيكًبفاً.1ًًًًً

 /ًًقمعرفًعؾىًاحلرقاتًاؾعاؿةًوؿافقةًفذهًاحلرقاتًيفًتػاصقؾفاًواؾعالؼةًبقـفاًوبنيًاؾدميؼرارقة2

 

 

 

 انجشَبيح األكبدًٚٙ((يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ 

 قمعرفًاؾطاؾبًعؾىًؿلادئًوؼقمًحؼوقًاإلـيانًواؾمعرقفًبفاًوتربقةًاألجقالًعؾىًاحرتاؿفاًواؾمؿيكًبفاً.
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 اٌزؼشف  ثؾمٛق االٔغبْ -1أ

 اٌزؼشف ػٍٝ اٌؾش٠بد  -2أ

 اٌزؼشف ػٍٝ اٌذعبر١ش اٌؼب١ٌّخ  -3أ
  -4أ

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

 ٠ؼشف أظّخ ؽمٛق االٔغبْ ٚاٌذ٠ّمشاه١خ– 1ة

 اٌزؼشف ػٍٝ ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ   - 2ة

  - 3ة

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبظشاد إٌظش٠خ-

 إٌّبلؾبد   -

 

 

 هشائك اٌزم١١ُ      

 

 اخزجبساد ؽف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اعئٍخ فىش٠خ-1ط

 -2ط

 

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِؾبمشاد -

 

 هشائك اٌزم١١ُ    

 

 اخزجبساد ؽف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ

 
 اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ -د 

 ٠ؼشف ِب ػ١ٍخ ِٓ ؽمٛق ٚاٚاعجبد ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ االخش٠ٓ ثطش٠مخ د٠ّمشاه١خ-1د

 -2د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد 

 اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ
 اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛمٛع

هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
هش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

 األول

 اإلـيانحؼوقً 2

ًتعرقػفاً,ًأفداػفاًً–حؼوقًاإلـيانً

حؼوقًاإلـيانًيفًاحلضاراتًاؾؼدميةًًوخصوصاً

ًحضارةًواديًاؾراػدقنً.

 

االعئهخ  دارشٕ

 انٕٛيٛخ 

 2 اؾناـي

 األدقانًواؾشرائع

ًًً-حؼوقًاإلـيانًيفًاألدقانًواؾشرائعًاؾيؿاوقةً

ًؿعًاؾرتؽقزًعؾىوؼوقًاإلـيانًيفًاإلدالمً.

 

االعئهخ  دارشٕ

 انٕٛيٛخ 

 2 اؾناؾث

 حؼوقًاإلـيان

حؼوقًاالـيانًيفًاؾمارقخًادلعاصرًواحلدقثً:ً

االعرتافًاؾدوؾيًحبؼوقًاالـيانًؿـذًاحلربً

 اؾعادلقةًاالوىلًوعصلةًاالؿمًادلمودةً.

االعئهخ  دارشٕ

 انٕٛيٛخ 

 2 اؾرابع

 األدقانًواؾشرائع

االعرتافًاالؼؾقؿيًحبؼوقًاالـيانً:ًاالتػاؼقةً

,االتػاؼقة1950ًًاالوربقةًحلؼوقًاالـيانً

,ًاؾقناق1969ًًاالؿريقؽقةًحلؼوقًاالـيانً

,ادلقناقًاؾعربي1981ًًاالػرقؼيًحلؼوقًاالـيانً

 .1994ًحلؼوقًاالـيانً

االعئهخ  دارشٕ

 انٕٛيٛخ 

 2 اخلاؿسً

ؿـظؿةًؿراؼلةً

 حؼوق

ادلـظؿاتًغريًاحلؽوؿقهًوحؼوقًاالـيانً)ً

اؾؾهـهًاؾدوؾقهًؾؾصؾقبًاالمحرً,ؿـظؿةً

اؾعػوًاؾدوؾقةً,ًؿـظؿةًؿراؼلةًحؼوقً

االـيانً,ًادلـظؿاتًاؾورـقةًحلؼوقًاالـيانً

ً) 

االعئهخ  دارشٕ

 انٕٛيٛخ 

 2 اؾيادسً

 اؾـظرقةًواؾواؼع
حؼوقًاإلـيانًيفًاؾدداتريًاؾعراؼقةًبنيًاؾـظرقةً

 واؾواؼعً

االعئهخ  دارشٕ

 انٕٛيٛخ 

 2 اؾيابعً

ؿـظؿةًؿراؼلةً

 حؼوق

ًاؾعالؼةًبنيًحؼوقًاالـيانًواحلرقاتًاؾعاؿةًًً

 يفًاالعالنًاؾعادليًحلؼوقًاالـيانً -1

 يفًادلواثققًاالؼؾقؿقةًواؾدداتريًاؾورـقةً -2

االعئهخ  دارشٕ

 انٕٛيٛخ 
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االؼمصادقةً 2 اؾناؿنً

 واالجمؿاعقة

حؼوقًاالـيانًاالؼمصادقةًواالجمؿاعقةًواؾنؼاػقةً

 وحؼوقًاالـيانًادلدـقةًواؾيقادقةًًً.

االعئهخ  دارشٕ

 انٕٛيٛخ 

 2 اؾمادعً

 اؾـظرقةًواؾواؼع

ً–احلؼائقًيفًاؾمـؿقةًً–حؼوقًاالـيانًاحلدقنةً

ً–احلقًيفًاؾمضاؿنًً–احلقًيفًاؾلقكةًاؾـظقػةً

 احلقًيفًاؾدقنًً.

االعئهخ  دارشٕ

 انٕٛيٛخ 

 2 اؾعاذرً

االؼمصادقةً

 واالجمؿاعقة

ضؿاـاتًاحرتامًومحاقةًحؼوقًاالـيانًعؾىً

اؾضؿاـاتًيفًاؾددمورًً–اؾصعقدًاؾورينً

 اؾضؿاـاتًيفًؿلداًدقادةًاؾؼاـونًً–واؾؼواـنيً

االعئهخ  دارشٕ

 انٕٛيٛخ 

 2 اؾرابعًعشر

حؼوقًاإلـيانً

ًومحاقمفاًًً.

 

عؾىًاؾصعقدقنًاإلؼؾقؿيًحؼوقًاإلـيانًومحاقمفاً

ًواؾدوؾيً.

أمنوذجًاحلؿاقةًاؾدوؾقةًاؾعادلقةًحلؼوقًاإلـيانً

 ضؿنًاألؿمًادلمودةًووؽاالتفاًادلمىصصةً.

االعئهخ  دارشٕ

 انٕٛيٛخ 

 2 اخلاؿسًعشر

االتػاؼقةً

 األػرقؼقةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًاحلؿاقةًاإلؼؾقؿقةًحلؼوقًاإلـيانً

ً-2اإلؼؾقؿقةًاألوربقةًًًًًًأمنوذجًاحلؿاقةًً-1

ًاالتػاؼقةًاألؿرقؽقةًحلؼوقًاإلـيان

ً-4االتػاؼقةًاألػرقؼقةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً-3

 ادلقناقًاؾعربيًحلؼوقًاإلـيانً.

االعئهخ  دارشٕ

 انٕٛيٛخ 

 2 اؾيادسًعشر

 ؾؾورقاتًاؾعاؿة

ًؿػفوؿفاً.ً–ؿؼدؿةًعنًـظرقةًاحلرقاتًاؾعاؿةً

ً)اؾطلقعةًاؾوضعقةًدلػفومًاحلرقاتًاؾعاؿة(ً

االعملاراتًاؾيتًحتددًادلشرعًيفًتلـقهًؾؾورقاتً

 اؾعاؿةً.

االعئهخ  دارشٕ

 انٕٛيٛخ 

 2 اؾيابعًعشر

ضؿاـاتً

 احلرقاتًاؾعاؿة

ً–اؾمظؾمًاؾؼضائيًً–ضؿاـاتًاحلرقاتًاؾعاؿةً

 اؾمظؾمًغريًاؾؼضائيً.

االعئهخ  دارشٕ

 انٕٛيٛخ 

 2 اؾناؿنًعشر

 ؾؾورقاتًاؾعاؿة

ً–)تصـقفًاحلرقاتًاؾعاؿةًاؾػردقةًاألدادقةًً

اؾػؽرقة/ًاالؼمصادقة/ًواالجمؿاعقة(ًاحلرقاتً

األؿنًواؾشعورًباالرؿكـانًً–اؾػردقةًاألدادقةً

 حرقةًاؾذفابًواإلقاب.ً–

االعئهخ  دارشٕ

 انٕٛيٛخ 
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حرقةًاؾيؽنً 2 اؾمادعًعشر

 واالتصال

االعئهخ  دارشٕ حرقةًاؾيؽنًواالتصالً.

 انٕٛيٛخ 

حرقةًاؾذفابً 2 األدلــوع

 واإلقاب

االعئهخ  دارشٕ حرقةًاؾذفابًواإلقابًً

 انٕٛيٛخ 

اؾعشرونًواحلاديً

واؾعشرونًواؾناـيً

 واؾعشرون

2 

ً–اؾمعؾقمً

 اؾصواػة

ًادلعمؼدً.ً–اؾرأيًً–احلرقاتًاؾػؽرقةً

ًاؾصواػةً.ً–اؾمعؾقمً

ًحرقةًاؾمهؿعاتًعؾىًاؾطرققًاؾعامً.ً-أ-اؾمهؿع

ًادلواؽبًوادلظافراتً.ًًًًًًًًًًًًًً-بًًًًًًًًًًًً

 حرقةًاجلؿعقاتً.ًًً

االعئهخ  دارشٕ

 انٕٛيٛخ 

 2 اؾناؾثًواؾعشرون

 حرقةًاؾمؿؾك
ًحرقةًاؾعؿلً.ً–احلرقاتًاالؼمصادقةً

 اؾمهارةًواؾصـاعةً.ً–حرقةًاؾمؿؾكً

االعئهخ  دارشٕ

 انٕٛيٛخ 

 2 اؾرابعًواؾعشرون

 حرقةًادلرأة
االعئهخ  دارشٕ .حرقةًادلرأةً

 انٕٛيٛخ 

األحزابً 2 اخلاؿسًواؾعشرون

 اؾيقادقة

االعئهخ  دارشٕ األحزابًاؾيقادقةًواحلرقاتًاؾعاؿةً.

 انٕٛيٛخ 

ًاؾيادسًواؾعشرون

ًواؾيابعًواؾعشرون

 واؾناؿنًواؾعشرون

2 

 حرقةًاؾمؿؾك

ًؿػفومًاؾدميؼرارقةً.ً–اؾدميؼرارقةً

ًادللاذرةً.اؾدميؼرارقةًً–اـواعًاؾدميؼرارقةً

ًاؾدميؼرارقةًغريًادللاذرةً.

ًاؾدميؼرارقةًذلهًادللاذرةً.

 .اؾدميؼرارقةًيفًاؾعاملًاؾناؾثً

االعئهخ  دارشٕ

 انٕٛيٛخ 

 2 اؾمادعًواؾعشرون

ًاؾـظامًاؾربدلاـيً

 

اؾـظامًً–األـظؿةًاؾدميؼرارقةًيفًاؾعاملًً-

ًاؾربدلاـيً

 اؾـظامًاؾيقاديًاؾربقطاـيً.ً-

االعئهخ  دارشٕ

 انٕٛيٛخ 

 2 اؾنالثون

 حرقةًادلرأة
ًاؾـظامًاؾرئاديً. -

 اؾـظامًاؾيقاديًاألؿرقؽيً. -

االعئهخ  دارشٕ

 انٕٛيٛخ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

 ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

 

 اٌمجٛي  .13

 377 اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 125 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 411 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 

 : انًسبعجخ انًزخظظخ ٔطف انًمشس

 

 خبيؼخ انفشاد االٔعؾ انزمُٛخ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  رمُٛبد انًسبعجخ   اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .2

 )اٌّبدح االعبط ( ِؾبعجخ ِزخققخ سِض اٌّمشساعُ /  .3

  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

  أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ .5

 اٌضب١ٔخ  اٌفقً / اٌغٕخ .6

 5 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .7

 2/3/2122 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

 انزؼبَّٔٛ ٔششكبد انزأيٍٛلٛبو انطبنت ثبَدبص االػًبل انًسبعجّٛ فٙ انًظبسف ٔاندًؼٛبد 
 

 

 

 

 انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((يشاخؼخ أداء يإعغبد 

 تزويد الاال  بمعلومات وافيه عن االنظمه المحاسبيه المتبعه في المااعات المختلفه
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ل١بَ اٌطبٌت ثبٔغبص االػّبي اٌّؾبعج١ٗ فٟ اٌّقبسف ٚاٌغّؼ١بد اٌزؼب١ٔٚٗ ٚؽشوبد اٌزأ١ِٓ -1أ

 اٌزؼشف ػٍٝ ؽغبثبد اٌزٛف١ش ٚافٛئذ اٌّذ٠ٕخ ٚاٌذائٕخ  -2أ

 اٌؾغبثبد اٌغبس٠خ اٌّذ٠ٕخ ٚاٌذائٕخ  -3أ
  -4أ

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

 فٟ اٌّقبسف ٚاٌذفبرش ٚاٌغغالد ٚاٌّغزٕذاد اٌّغزخذِٗ ززجغ إٌظبَ اٌّؾبعجٟ اٌّ – 1ة

   - 2ة

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِؾبظشاد ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ

 

 هشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبساد ؽف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ -

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اعئٍخ فىش٠خ-1ط

 -2ط

  

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِؾبمشاد  -

 ػشك افالَ  -

 رٛم١ؼ اٌّغزٕذاد  -

 

 هشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبساد رؾش٠ش٠خ ٚؽف٠ٛخ-

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. -د 

 لذسرخ ػٍٝ اٌؼًّ فٟ اٌّقبسف -1د

  -2د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .11

األعجٛ

 ع
 اٌغبػبد

ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛمٛع

هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 هش٠مخ اٌزم١١ُ

1 

 

5 

ِؾبعجخ  

 اٌجٕٛن

ِؾبعجخ  اٌجٕٛن، رؼش٠ت اٌّقشف 

اٌزغبسٜ ، ٚظبئفٗ ٚالغبِٗ ،ِقبدس 

إٌظبَ  اعزخذاِبد االِٛاي فٟ اٌّقشف،

اٌّؾبعجٟ اٌّز١جغ فٟ اٌّقبسف ٚاٌذفبرش 

 ٚاٌغغالد ٚاٌّغزٕذاد اٌّغزخذِٗ

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

،3،4 

2 

5 

 فزؼ اٌؾغبة

الغبَ اٌّقشف اٌف١ٕٗ، ؽؼجخ اٌؾغبثبد 

اٌغبس٠ٗ،اٌؾغبة اٌغبسٜ ،أٛاع 

اٌؾغبثبد ،اٌؾغبثبد اٌغبس٠ٗ،فزؼ 

اٌؾغبة اٌغبسٜ،ػ١ٍّبد اال٠ذاع 

اٌغؾت ،ػ١ٍّبد اٌزؾ٠ًٛ ،ػ١ٍّبد 

،ػ١ٍّبد ػ١ٍّبد اؽزغبة اٌفٛائذ ػٍٝ 

   اٌؾغبثبد اٌغبس٠ٗ اٌّذ٠ٕٗ

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

5،6 5 

 عؾت اٌٛدائغ

ؽؼجخ اٌٛدائغ اٌضبثزٗ ،ػ١ٍّبد ا٠ذاع 

اٌّجبٌغ ،ػ١ٍّبد اؽزغبة اٌفٛائذ 

اٌّغزؾمٗ ػٍٝ اٌٛدائغ ، اٌّؼبٌغٗ 

لجً  اٌّؾبعج١ٗ اٌخبفٗ ثغؾت اٌٛدائغ

ِٛػذ االعزؾمبق ،اٌّؼبٌغٗ اٌّؾبعج١ٗ 

اٌخبفٗ ثغؾت اٌٛدائغ فٟ ِٛػذ 

االعزؾمبق )  ( اٌّؼبٌغٗ اٌّؾبعج١ٗ 

ٌزغذ٠ذ اٌٛد٠ؼٗ ِغ فٛائذ٘ب ٚاٌّؼبٌغٗ 

اٌّؾبعج١ٗ ٌزغذ٠ذ افً اٌٛد٠ؼٗ ثذْٚ 

 فٛائذ

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

7،8 5 

ؽؼجخ ٚدائغ 

 اٌزٛف١ش،

فزؼ ؽغبة ؽؼجخ ٚدائغ اٌزٛف١ش،ؽشٚه 

اٌزٛف١ش،ػ١ٍّبد اال٠ذاع ،ػ١ٍّبد 

اٌغؾت،ػ١ٍّبد اٌزؾ٠ًٛ،ػ١ٍّبد 

 اؽزغبة اٌفٛائذ ثطش٠مخ اٌزؾ٠ًٛ

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

9،11 5 
 اٌنّبْ

خطبثبد اٌنّبْ ، اٌقىٛن اٌّؼزّذح اٚ 

 اٌّقذلخ
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

11 ،

12 ،

13 

5 

خقُ 

 اٌىّج١بالد

خقُ اٌىّج١بالد ،خقُ اٌىّج١بٌٗ لجً 

ربس٠خ االعزؾمبق ٌقبٌؼ صثبئٓ اٌّقشف 

ِٓ صثبئٓ ٌُٙ ؽغبثبد عبس٠ٗ فٟ ٔفظ 

اٌّقشف اٚ فٟ ِقبسف اخشٜ 

)٠نبف( ٚاٌّؼبٌغٗ اٌّؾبعج١ٗ ٌشفل 

اٌضثْٛ اٌّذ٠ٓ اٌزغذ٠ذ اٚ رأخ١شٖ فٟ 

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 
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 اٌغذاد

14 ،

15 

5 

 ث١غ اٌؼّالد 

اٌزؾ٠ًٛ اٌخبسعٟ ،،ؽشاء ٚث١غ لغُ 

اٌؼّالد االعٕج١ٗ ،اٌزؾ٠ًٛ ِٓ ٚاٌٝ 

اٌخبسط ،افذاس اٌؾ١ىبد اٌغ١بؽ١ٗ 

 ٌٍّغبفش٠ٓ ، افذاس االػزّبداد

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

16 ،

17 

االػزّبداد  5

 اٌّغزٕذ٠ٗ

هج١ؼخ ٔؾبه ٚػ١ٍّبد لغُ ااٌزغ١ٍف ، 

 االػزّبداد اٌّغزٕذ٠ٗ فزؾٙب ٚرخ١ٍقٙب
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

18 ،

19 

5 

اٌؾغبثبد 

 اٌخزب١ِٗ

اٌؾغبثبد اٌخزب١ِٗ ،و١ف١خ اػذاد ١ِضاْ 

اٌّشاعؼٗ ٚاعشاء ل١ٛد اٌزغ٠ٛبد ٚاػذاد 

١ِضاْ اٌّشاعؼٗ اٌّؼذي ٚرؾن١ش ؽغبة 

 االسثبػ صُ اػذاد لبئّخ اٌّشوض اٌّبٌٝ

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

21 5 
اٌّؾبعجخ فٟ 

 ؽشوبد إٌفو

اٌّؾبعجخ فٟ ؽشوبد إٌفو ، اٌّفب١ُ٘ 

االعبع١خ ، خقبئـ ِؾبعجخ إٌفو 

 ٚاالفٛي اٌّزٕبلقخ

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

ِشؽٍخ اٌؾفش  5 21

 ٚاٌزٕم١ت

اٌّؼبٌغبد اٌم١ذ٠خ  فٟ ِؾبعجخ  -

 إٌفو ، ِشؽٍخ اٌؾفش ٚاٌزٕم١ت
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

هش٠مخ  5 22

اٌّقشٚفبد 

 اٌغبس٠خ

هش٠مخ اٌّقشٚفبد اٌغبس٠خ ، هش٠مخ 

اٌزىب١ٌف اٌى١ٍخ ) اٌشاعّب١ٌخ ( ، هش٠مخ 

 اٌّغٙٛداد إٌبعؾخ

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اٌؾفش  5 23

 ٚاٌزٕم١ت

 اٌّؼبٌغب ربٌم١ذ٠خ ٌّشؽٍخ اٌؾفش ٚاٌزٕم١ت
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اؽزغبة  5 24

اهفبء اٌؼمٛد 

 إٌفط١خ

اٌؼمٛد إٌفط١خ ػٍٝ اعبط اؽزغبة اهفبء 

 دارؾٛ  ٔغجخ ِئ٠ٛخ ، ٚاعبط وٍفخ ِٚذح وً ػمذ
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اٌخبفخ  5 25

ثّؾبعجخ 

 إٌفو

اٌّؼب١٠ش اٌّؾبعج١خ اٌذ١ٌٚخ ٚاٌّؾ١ٍخ 

اٌخبفخ ثّؾبعجخ إٌفو ، اهفبء اٌؼمٛد 

 غ١ش اٌّؼذح

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

26 ،

27 

5 

ٚصبئك اٌزأ١ِٓ 

ٚاٌؼ١ٍّبد 

 اٌّؾبعج١ٗ

اٌّؾبعجٗ فٟ ؽشوبد اٌزأ١ِٓ ،اٌؼ١ٍّبد 

اٌخبفٗ ثأصجبد  الغبه اٌزأ١ِٓ اٌّغزؾمٗ 

ٚو١ف١خ رؾق١ٍٙب فٟ فشٚع اٌزأ١ِٓ ػٍٝ 

اٌؾ١بح ،اٌؼ١ٍّبد اٌّؾبعج١ٗ اٌخبفٗ 

ثبٌؼٌّٛٗ اٌّغزؾمٗ ٌقبٌؼ اٌٛوبالد 

ٚو١ف١خ ِؼبٌغزٙب ، ٚاٌؼ١ٍّبد اٌؾبفٗ 

١ٍّبد اٌّؾبعج١ٗ ثبٌغبء ٚصبئك اٌزأ١ِٓ ٚاٌؼ

فٟ ِٕؼ اٌمشٚك االػز١بد٠ٗ ٚاٌزٍمبئ١ٗ 

ٌغٙخ اٌٛصبئك ٚو١ف١خ رؾق١ٍٙب ،اٌؼ١ٍّبد 

اٌّؾبعج١ٗ اٌخبفٗ ثزقف١خ ٚصبئك اٌزأ١ِٓ 

ٚاٌؼ١ٍّبد اٌّؾبعج١ٗ اٌؾبفخ 

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ثبٌزؼ٠ٛنبد

 28 ،

29 

5 

و١ف١خ رى٠ٛٓ 

االؽز١بهٟ 

 اٌؾغبثٟ

ٚاالؽز١بهٟ ؽغبثبد اػبدح اٌزأ١ِٓ 

اٌؾغبثٟ ،اٌؼ١ٍّبد اٌخبفخ ثألغبه 

اٌزأ١ِٓ اٌٛاسدح ٚاٌقبدسح ، اٌؼ١ٍّبد 

اٌّؾبعج١ٗ اٌخبفخ ثبػبدح اٌزأ١ِٓ 

اٌقبدسح ٚاٌٛاسدح ،سأط اٌّبي 

ٚاالؽز١بهبد ٚو١ف١خ رى٠ٛٓ االؽز١بهٟ 

 اٌؾغبثٟ

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

رؾن١ش  5 31

 ؽغبة

 رؾن١ش ؽغبة اال٠شاداد ٚاٌّقبس٠ف

 ٚلبئّخ اٌّشوض اٌّبٌٟ
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 
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 : انًسبعجخ انًزٕعطخ ٔطف انًمشس

 

 خبيؼخ انفشاد االٔعؾ انزمُٛخ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  رمُٛبد انًسبعجخ   اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .2

 المحاسبة المتوساة اعُ / سِض اٌّمشس .3

  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

  أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ .5

 اٌضب١ٔخ  اٌفقً / اٌغٕخ .6

 4 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .7

 2/3/2121 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

 -أٌ ٚكٌٕ انطبنت لبدساً ػهٗ يؼشفخ :

اػذاد انزمبسٚش انًبنّٛ انًخزهفرخ يرٍ ٔالرغ انغردالد انًسبعرجٛخ ٔرسهٛرم ػُبطرش انًشكرض انًربنٙ ثبعرزخذاو   -1

 .االعظ انؼهًٛخ

 
 

 

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رطج١ك االعظ اٌؼ١ٍّٗ اٌّؾبعج١ٗ ٌزّى١ٕٗ ِٓ رم١١ُ اٌٛمغ اٌّبٌٟ ٌٍّؤعغٗ       

 ٚاظٙبس اٌؾغبثبد         ثؾىً ػٍّٟ ِٕٚطمٟ ٌخذِخ اٌّغز٠ٛبد االداس٠ٗ فٟ وبفخ اٌمطبػبد 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11
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 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 رًكٍٛ انطبنت يٍ رطجٛك االعظ انؼهًّٛ انًسبعجّٛ   -1أ
            -2أ

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

 .و١ف١خ اػذاد٘ب ٚ اٌىؾٛفبد اٌّب١ٌخ  - 1ة

    - 2ة

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِؾبمشاد ٔظش٠خ ٚرطج١م١خ -

 هشائك اٌزم١١ُ   

 اخزجبساد ؽف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ

 

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 ػشك ّٔبرط ٌىؾٛفبد ِب١ٌخ.-1ط

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِؾبمشاد

 هشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبس رؾش٠شٞ ٚؽفٛٞ

 

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. -د 

 اٌؼًّ فٟ اٌّقبسف-1د

  -2د

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 األعجٛع
اٌغبػب

 د

ِخشعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اٌّٛمٛعاعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ 

هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
هش٠مخ 

 اٌزم١١ُ
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ًاألول
4 

عؼدعةمسنم

 احملادؾة

عؼدعةمسنماحملادؾةم،مرؾقعؿفام،مواػداصفا،زبرجاتم

ماظـظامماحملاديبم،علؿكدعوماٌعؾوعاتماحملادؾقة
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

حلابم 4ًاؾناـي

حماالربا

 واًلائر

ايلاباتماظؽشوصاتماٌاظقةم،مطقػقةماسدادػام،عراجعةم -

حمواًلائرماًؿاعقة،حلابماٌؿاجرة،حلابماالربا

م.،اٌقزاغقةماظعؿوعقةم

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اظؽشوصاتم 4ًاؾناؾث

 اٌاظقة

ماظؽشوصاتماٌاظقةميفماٌـشاتماظصـاسقة
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

حلابم 4ًاؾرابعً

حماالربا

 واًلائر

اجمطشفماظؿشغقلموهدؼدمطؾػةماالغؿ -

(Manufacturing Statement)دارؾٛ م 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اظؽشوصاتم 4ًاخلاؿس

 اٌاظقة

 Incomeطشفماظدخلم)ضائؿةماظدخل(م

Statementم
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

وطشفم 4ًاؾيادسً

 اظدخل

مطشفماظؿشغقلموطشفماظدخل
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

وطشفم 4ًاؾيابعً

 اظدخل

متوزؼعماالرباحمواًلائراسدادمطشفم
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

ضائؿةماٌرطزم 4ًاؾناؿن

 اٌاظي

 Statement Of Financialضائؿةماٌرطزماٌاظيم

Positionمم
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اظؿدضققم 4ًاؾمادعً

 اظـؼدي

مCach Flowطشفماظؿدضققماظـؼديمم-
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

وعطابؼةم 4ًاؾعاذر

 طشفماظؾـك

ماظؽشوصاتماٌاظقةميفماٌـشاتماظؿفارؼة
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

احلاديً

ًعشر

4 

 ورضةماظعؿل
مواظؿلوؼؼاتماظؼقدؼةممWork Sheetورضةماظعؿلم

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اظؿدضققم 4ًاؾناـيًعشر

 اظـؼدي

ماٌدؼـونموتؽوؼنمزبصصماظدؼونماٌشؽوكميفمهصقؾفا
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

 دارؾٛ م.اظـؼدؼةموعطابؼةمطشفماظؾـك ورضةماظعؿل 4ًاؾناؾثًعشرً
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 
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اٌصروصاتم 4ًاؾرابعًعشر

 االؼرادؼة

اٌصروصاتماالؼرادؼةمواظرامساظقةمواٌؤجؾةمواػؿقةماظؿػرضةم

مبنيماٌصارؼفمواثارماًؾطمبقـفا
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اخلاؿسً

ًعشرً

4 

اظـابؿةم

 اٌؾؿودة

اٌوجوداتماظـابؿةم،اغواسفا،ررقمايصولمسؾىم

اٌوجوداتماظـابؿةماٌؾؿودة،اظشراءماظـؼدي،اظشراءم

مباالجل،االغشاءماوماظصـع،االػداء

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اؾيادسً

ًعشر

اٌصروصاتم 4

 االؼرادؼة

ماحؿلابهاغدثارماٌوجوداتماظـابؿة،ادؾابه،ادسم
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

ررقماحؿلابم 4ًاؾيابعًعشر

 االغدثار

مررقماحؿلابماالغدثارم،وررقمتلفقلماالغدثار
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

تغقريم 4ًاؾناؿنًعشر

احؿلابم

 االغدثار

ععاىةمتغقريماحؿلابماالغدثار،تغقريماظعؿرم

التزالمضقدماالغؿاجي،اٌوجوداتماظـابؿةماٌـدثرةمواظيتم

م.االدؿعؿال

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

ررقماحؿلابم 4ًاؾمادعًعشر

 االغدثار

مبقعماٌوجوداتماظـابؿة
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

تغقريًاحميابً 4ًاؾعشـــــرون

 االـدثار

مادؿؾدالماٌوجوداتماظـابؿةم. -1
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

احلاديً

ًواؾعشرون

4 

 خلائرموارباح
مخلائرموارباحمبقعموادؿؾدالماٌوجوداتماظـابؿةم.

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اؾناـيً

ًواؾعشرون

االدفمم 4

 ذراؤػا

ماالدؿـؿاراتماغواسفا،ذرورفا.
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اؾناؾثً

ًواؾعشرون

االدفمم 4

 ذراؤػا

ماالدفممذراؤػام،مارباحفام،مبقعفام،ماالدفمماجملاغقةم.
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اؾرابعً

ًواؾعشرونً

تغقريًاحميابً 4

 االـدثار

اظلـداتم،اغواسفا،ذرورفا،اظشراءمباظؼقؿةم

مماالمسقة،اظشراءمبنيمصرتاتماظػوائدم.
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اخلاؿسًً

ًواؾعشرون

ذراءموبقعم 4

 اظلـدات

ذراءموبقعماظلـداتمباطـرمعنماظؼقؿةماالمسقة،)اظشراءم

مبعالوة(،ارػاءماظعالوةم،ارباحموخلائرماظؾقع
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

 دارؾٛ ذراءموبقعماظلـداتمباضلمعنماظؼقؿةماالمسقة)اظشراءماالدفمم 4دسًاؾيا
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

 

 

 

 

 

 ًَٕرج ٔطف انًمشس

مخبصم(،ارػاءماًصمم،ارباحموخلائرماظؾقعم. ذراؤػاًواؾعشرون

يابعًاؾ

ًواؾعشرون

حلاباتم 4

 االضلام

محلاباتماالضلامم،متعرؼػفام.
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

ناؿنًاؾ

ًواؾعشرون

حلاباتم 4

 االضلام

ماظؿقوؼالتمبنيماالضلام
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

مادعًاؾ

ًواؾعشرون

اظلفالتم 4

 احملادؾقة

توزؼعماٌصارؼفمبنيماالضلام،اظلفالتماحملادؾقةم

ماٌطؾوبةم.
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اظلفالتم 4ًاؾنالثون

 احملادؾقة

معراجعةمساعةموتؽؿؾةماٌـفاج
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((
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 : يسبعجخ كهفخ ٔطف انًمشس

 

 خبيؼخ انفشاد االٔعؾ انزمُٛخ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  رمُٛٛبد انًسبعجخ   اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .2

 ِؾبعجخ وٍفخ اعُ / سِض اٌّمشس .3

  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

  أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ .5

 اٌضب١ٔخ اٌفقً / اٌغٕخ .6

 5 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .7

 2/3/2121 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

 لٛبو انطبنت ثبززغبة ػُبطش انكهفخ نهٕطٕل انٗ يؼشفخ كهف االَزبج ندًٛغ االَظًخ.

 .رًكٍ انطبنت يٍ انٕطٕل انٗ كهفخ انٕزذح انٕازذح نغشع انزؼشف ػهٗ انشثر ٔانخغبسح ػُذ ػًهٛخ انجٛغ 

 

 

 

 ِؾبعجخ اٌزىب١ٌف فٟ إٌّؾبد االلزقبد٠خ اٌّخزٍفخرؼش٠ف ٚ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رطج١ك ِفب١ُ٘ 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11
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 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
تابيك مفاهيم محاسبة التكاليف في المنشاات االلتةاادية المختلفاة كاون محاسابة التكااليف احاد  نظام   -1أ

 . المعلومات اللي يفهم االدارة الغراض عملية اتخال المرارات االدارية
 اٌٛفٛي اٌٝ اؽزغبة وٍفخ إٌّزظ -2أ

 اؽزغبة وٍفخ اٌٛؽذح اٌٛاؽذح فٟ وً  ِشؽٍخ ِٓ ِشاؽً االٔزبط .   -3أ
  -4أ

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

 اكزغبة انًٓبسح ٔانخجشح فٙ انًسبعجخ انسذٚثخ - 1ة
   - 2ة

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  

 اٌّؾبمشاد إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ -

 

 هشائك اٌزم١١ُ 

 اخزجبسا د ؽف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ -

 

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اعئٍخ فىش٠خ-1ط

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  

 ِؾبمشاد ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ -

 

 هشائك اٌزم١١ُ  

 اخزجبسا د ؽف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ -

 

 اٌؾخقٟ (.اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  -د 

 خجشح وج١شح ثبٌجشاِظ اٌّؾبعج١خ-1د

 خجشح وج١شح فٟ اخز١بس اٌطش٠مخ إٌّبعجخ ٌزغؼ١ش إٌزغبد  -2د

 -3د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد 

 اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛمٛع

ًاألول

5 
فوممربادؾةمػع

 اظؿؽاظقف

اىلمربادؾةماظؿؽاظقفم/معغفوممربادؾةمعدخلم

اظؿؽاظقفم/اػدافممربادؾةماظؿؽاظقف/مادؿكداعاتفام

/ماظعالضةمبنيمطلمعنمربادؾةماظؿؽاظقفمواحملادؾةم

ماٌاظقةمواحملادؾةماالدارؼةم/ماٌػاػقمماًاصةمباظؽؾػةم.

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

 5ًاؾناـيً

تؾوؼؾاتم

 اظؿؽاظقف

اظؿؾوؼبماظطؾقعيم/ماظؿؾوؼبمتؾوؼؾاتماظؿؽاظقفم/م

اظوزقػيم/ماظؿؾوؼبمحلبماظعالضةمبوحدةماٌـؿجم/م

ماظؿؾوؼبمحلبماظعالضةمحبفمماظـشاط)االغؿاج(.

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

 5ًاؾناؾث

 وحداتماالغؿاج

عراطزماظؽؾفم/موحداتماظؽؾفم/موحداتماالغؿاجم/م

ععمتوضقحمظربطماظؽؾػةماالوظقةممبراطزماظؽؾفم

مووحداتفام.

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

 5ًاؾرابع

 سـاصرماظؽؾػة

سـاصرماظؽؾػة/اٌواد/اظرضابةمسؾىماٌواد/اظدورةم

اٌلؿـدؼةمظعؿؾقةمذراءماٌواد/تلعريماٌوادماٌشرتاةم

موطقػقةماحؿلابمطؾػةماٌواد.

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

 5ًاخلاؿس
اٌلؿـداتم

 اٌكزغقة

اٌواد/اٌلؿـداتماٌكزغقة/اظلفالتماجراءمخزؼنم

اٌكزغقة/ررقمتلعريماٌوادماٌصروصةمعنماٌكازن/ررؼؼةمعاؼردم

ماومالؼصرفماوال/ررؼؼةمعامؼردماخريامؼصرفماول

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

 5ًاؾيادسً
ررؼؼةماٌعدلم

 اٌكزونمباظؿلعري

خزؼنماخرمررؼؼةماٌعدلماٌكزونمباظؿلعريم/موطقػقةماحؿلابمضقؿةم

اٌدة/جردماٌوادماٌكزوغة/اغواعماىردماٌعاىاتماحملادؾقةمظؾؿؾفم

ماظطؾقعيمواظؿؾفمشريماظطؾقعي.
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

 5ًاؾيابع

 حدودماًزؼن
حدودماًزؼن/ايدماالسؾى/ايدماالدغىم/ماظؽؿقةم

مبماالضؿصادؼةم/محدماظطؾؾ
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

 5ًاؾناؿن

 اظدورةماٌلؿـدؼة
اظرضابةمسؾىمسـصرماالجورم/ماظدورةماٌلؿـدؼةمظالجورم

م/مررقمدصعماالجور
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

 5ًاؾمادع
 دارؾٛ مايواصزم/ماػؿقؿفا/اغواسفا/وطقػقةماسدادمضوائمماالجور 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

 5ًاؾعاذر

 اظعقـقة اٌزاؼا
اظعؿلماالضايف/ماظوضتماٌشاطلماٌؿعؾؼةمباىورم/م

اظعقـقة/االجازات/اظضؿانم اظضائع/اٌزاؼا
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 
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ماالجؿؿاسي/ضقدمهؾقلماالجورماٌؾاذرةمواظغريمعؾاذرة

 5ًاحلاديًعشر

اظرضابةمسؾىم

 سـصرماٌصارؼف

اظرضابةمسؾىمسـصرماٌصارؼفم/حصرماٌصارؼفم

اٌصارؼفماظػعؾقة/اٌصارؼفماظؿؼدؼرؼة/طقػقةمتوزؼعم

سؾىماٌراطزماالغؿاجقةمواًدعقةم/ادسموضواسدم

ماظؿوزؼع

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

واظؿوزؼعم 5ًاؾناـيًعشر

 االغػراديمم

ررؼؼةماظؿوزؼعمسؾىماٌراطزمحلبمررؼؼةماظؿوزؼعم

ماالمجاظيمواظؿوزؼعماالغػراديمم
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

ررؼؼةماظؿوزؼعم 5ًاؾناؾثًعشر

 اظؿؾادظي

ررؼؼةماظؿوزؼعماظؿـازظيمظؾؿراطزماًدعقةمسؾىماٌراطزم

ماالغؿاجقة
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

ررؼؼةماظؿوزؼعم 5ًاؾرابعًعشر

 اظؿؾادظي

ررؼؼةماظؿوزؼعماظؿؾادظيمظؾؿراطزماًدعقةمسؾىماٌراطزم

ماالغؿاجقة
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

 5ًاخلاؿسًعشر

واظؿوزؼعم

 االغػراديمم

ععدالتماظؿقؿقلمظؾؿؽاظقفماظصـاسقةمشريماٌؾاذرةمععم

ذرحموعؼارغةماظطرقماٌكؿؾػةمالجيادمػذهماٌعدالتمععم

ذرحماظؼقودماحملادؾقةمٌعاىةمتؽؾػةماٌصارؼفمشريم

ماٌؾاذرة

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اظؿؽاظؾفم 5ًاؾيادسًعشرً

 اظؿلوؼؼقة

واظؿؿوؼؾقة/هؾقؾفاماظؿؽاظؾفماظؿلوؼؼقةمواالدارؼةم

موطقػقةماالجراءاتماظالزعةمٌعاىؿفا
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

 5ًاؾيابعًعشر

ررقؼةًاؾمؽاؾقفً

 االمجاؾقة)اؾؽؾقة

ضوائمماظؿؽاظقفماٌكؿؾػةماهلدفمعنماسدادػام،ررؼؼةم

اظؿؽاظقفماالمجاظقة)اظؽؾقة(عؼوعاتفامواػمماالغؿؼاداتم

ماسدادماظؼائؿةاٌوجهماىلماظطرؼؼةموطقػقةم

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

 5ًاؾناؿنًعشر

 
طقػقةمععاىةماالغؿاجميفماولماٌدةمواخرماٌدةمظالغؿاجم

ماظؿامماومهتماظؿشغقلممبوجبماظطرؼؼةماالمجاظقة
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

 5ًاؾمادعًعشر

 
ررؼؼةماظؿؽاظقفماٌؿغرية،عؼوعاتفاموذباالتم

م.واالغؿؼاداتماٌوجفةمهلاادؿكداعفام/م
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

 5ًاؾعشرون

اسدادمضوائمم

 اظؿؽاظقف

طقػقةماسدادمضوائمماظؿؽاظقفماٌؿغريةموععاىةماالغؿاجم

يفماولموغفاؼةماٌدةمظالغؿاجماظؿاممواالغؿاجمهتم

ماظؿشغقلممبوجبماظطرؼؼةماٌؿغرية

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

االخزجبساد  دارؾٛ عؼارغةمبنيمطلمعنماظطرؼؼةماالمجاظقةمواٌؿغريةموتاثريم صايفماظربح 5احلاديً
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 ا١ِٛ١ٌخ مطلمررؼؼةمسؾىمصايفماظربحمواظـامجةمعنمادؿكداعفاًواؾعشرون

اؾناـيً

ًواؾعشرون

5 

 غظاممتؽاظقف
غظاممتؽاظقفماالواعرماالغؿاجقةم،رؾقعةمبطاضةماالواعرم

ماالغؿاجقةم،ماظدورةماٌلؿـدؼةمظـظامماالواعرماالغؿاجقةمم
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اؾناؾثً

ًواؾعشرون

5 

ععاىةماٌوادم

 اظؿاظػة

سـصرماٌوادماالوظقةم،مطقػقةمهدؼدمطؾػةماٌوادم

اظؿاظػةم،م)ماظؿؾفماحملؿؾةمسؾىماالواعر،ععاىةماٌوادم

ماظطؾقعيمواظؿؾفمشريماظطؾقعيم(

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اؾرابعً

ًواؾعشرون

اٌصارؼفم 5

اظصـاسقةمشريم

 اٌؾاذرة

اٌصارؼفماظصـاسقةمشريماٌؾاذرةم،مادسمتؼدؼرػام

وتزؼعفامسؾىماالواعرماالغؿاجقة،طقػقةمادؿكراجم

ماالغؿاجيععدالتماظؿقؿقلمسؾىمعلؿوىماٌرطزمواالعرم

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اخلاؿسً

ًواؾعشرون

5 

هؾقلم

 االسبراصات

هؾقلماالسبراصاتماظـاذؽةمبنيماظؿؽاظقفماظصـاسقةم

شريماٌؾاذرةماحملؿلمسؾىماٌراطزمواالواعرمععم

اظؿؽاظقفماظصـاسقةمشريماٌؾاذرةماظػعؾقةمواسادةمتوزؼعم

ماالسبراصات

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اؾيادسً

ًواؾعشرون

احملادؾةمسؾىم 5

غظامماٌراحلم

 االغؿاجقة

احملادؾةمسؾىمغظامماٌراحلماالغؿاجقةم،اغواعم

 دارؾٛ ماالغؿاجقة اٌراحلم،هدؼدمسـاصرمطؾػةماٌرحل
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اؾيابعً

ًواؾعشرون

ععاىةم 5

اظوحداتم

 اظؿاظػة

)اظؿؾفمععاىةماظوحداتماظؿاظػةميفماٌراحلماالغؿاجقةم

اظطؾقعيمواظؿؾفمشريماظطؾقعي(يفمحاظةماالدؿػادةمعـفام

مباظؿشغقلماومبقعفامطوحداتمتاظػة

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اؾناؿنً

ًواؾعشرون

5 

هدؼدمطؾػةم

 االغؿاج

هدؼدمطؾػةماالغؿاجمباٌرحؾةميفمحالموجودماغؿاجم

هتماظؿشغقلميفمغفاؼةماٌدةموطونمغلبماالنازم

مزبؿؾػةمظعـاصرماظؽؾػةعوحدةماةم

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اؾمادعً

ًواؾعشرون

5 

هدؼدمطؾػةم

 االغؿاج

هدؼدمطؾفماالغؿاجمباٌرحؾةميفمحالماغؿاجمهتم

اظؿشغقلميفماولماٌدةمبـلبماالنازماٌكؿؾػةمظعـاصرم

ماظؿؽاظقف

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

درادةمضوائمم 5ًاؾنالثون

 االغؿاج

ضوائمماالغؿاجماٌعادلموضائؿةمتؼققمماغؿاجماٌرحؾةمدرادةم

مبطرؼؼةمعؿودطماظؽؾػة
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 االٌىزش١ٔٚخ (ٚاٌّٛالغ 
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 

 : انُظبو انًسبعجٙ انًٕزذ ٔطف انًمشس

 

 خبيؼخ انفشاد االٔعؾ انزمُٛخ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  انؼهًٙ انمغى  اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .2

 إٌظبَ اٌّؾبعجٟ اٌّٛؽذ اعُ / سِض اٌّمشس .3

  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

  أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ .5

 اٌضبٟٔ اٌفقً / اٌغٕخ .6

 4 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .7

 2/3/2121 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

ٔانزؼشف ػهٗ  كٛفٛخ يغك انغدالد انخبطخ ثبنُظبو ٔانًؼبندبد انمٛذٚخ ٔفك انُظبو انًسبعجٙ انًٕزذ

 كٛفٛخ اززغبة انزسػّ فٙ انًمبٔالد ٔرجٕٚت انسغبثبد زغت انُظبو انًسبعجٙ انًٕزذ 
 

 

 

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

 اٌطبٌت االعظ ٚاٌّفب١ُ٘ اٌؼبِخ ٌٍٕظبَ اٌّؾبعجٟرؼ١ٍُ 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11
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 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
رؼ١ٍُ اٌطبٌت االعظ ٚاٌّفب١ُ٘ اٌؼبِخ ٌٍٕظبَ اٌّؾبعجٟ ٚو١ف١خ اصجبد اٌّؼبٌغبد اٌم١ذ٠خ ِٚغه   -1أ

 اٌغغالد اٌخبفخ ثٙب ٚاػذاد اٌؾغبثبد اٌخزب١ِخ.

  -2أ

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

 اٌؼبِخ ٌٍٕظبَ اٌّؾبعجٟاٌّفب١ُ٘   – 1ة

   - 2ة

      

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ    
 ِؾبمشاد ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ -

 

 هشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبساد ؽف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ -

 

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

  اعئٍخ فىش٠خ -1ط

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ   

 ِؾبمشاد ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ -

 

 هشائك اٌزم١١ُ    

 ٚرؾش٠ش٠خاخزجبساد ؽف٠ٛخ -

 االعبثخ ػٍٝ االعئٍخ اٌّطشٚؽخ-

 

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. -د 

 و١ف١خ ِغه اٌغغالد اٌخبفخ ثبٌٕظبَ ٚاٌّؼبٌغبد اٌم١ذ٠خ ٚفك إٌظبَ اٌّؾبعجٟ اٌّٛؽذ  -1د

  -2د

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛمٛع
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1
st
 

4 
إٌظبَ اٌّؾبعجٟ 

 اٌّٛؽذ

إٌظبَ اٌّؾبعجٟ اٌّٛؽذ ،اٌذ١ًٌ 

اٌّؾبعجٟ،  اٌّغزؾذصبد فٟ إٌظبَ 

 اٌّؾبعجٟ اٌّٛؽذ

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

2 4 

إٌظبَ اٌّؾبعجٟ 

 اٌّٛؽذ

A-  ٗؽغبثبد اٌّٛعٛداد اٌضبثز

ٚهشق اٌؾقٛي 

ػ١ٍٙب،اٌؾشاء فٟ اٌغٛق 

 اٌّؾ١ٍٗ

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اٌغٛق   - 4 3

 اٌخبسع١ٗ

 اٌؾشاء فٟ اٌغٛق اٌخبسع١ٗ -
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

إٌظبَ اٌّؾبعجٟ  4 4

 اٌّٛؽذ

االٔؾبء ثٛاعطخ اٌّمب١ٌٚٓ )عغالد 

 (اٌغٙخ االِشٖ ثبٌؼًّ
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

االٔؾبء ثٛاعطخ  4 5

 اٌّمب١ٌٚٓ

A-  ٓاالٔؾبء ثٛاعطخ اٌّمب١ٌٚ

 ()عغالد اٌغٙخ إٌّفزح
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اٌزجشػبد  4 6

 ٚاٌٙذا٠ب

اٌزجشػبد ٚاٌٙذا٠ب)عغالد  -1

 (اٌغٙخ اٌّزجشػٗ ٚاٌّزجشع ٌٙب
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اٌزق١ٕغ داخً  4 7

 إٌّؾأح

اٌزق١ٕغ داخً إٌّؾأح،اٌز٠ًّٛ  -1

 اٌّشوضٜ
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اٌزق١ٕغ داخً  4 8

 إٌّؾأح

 أؾبء اٌّٛعٛداد ثٛاعطخ اٌٍغبْ
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اال٠شاد٠ٗ  4 9

 اٌّؤعٍٗ

اٌّقشٚفبد اال٠شاد٠ٗ  -1

 اٌّؤعٍٗ
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اٌزق١ٕغ داخً  4 10

 إٌّؾأح

ٚث١غ اٌّٛعٛداد اٌضبثزٗؽطت  -  
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

11 4 

 ؽشاء ِخضْٚ

ِمذِخ ػٓ ؽغبثبد 

اٌّخضْٚ،ؽشاء ِخضْٚ 

اٌّغزٍضِبد اٌغٍؼ١خ ِٓ اٌغٛق 

  اٌّؾ١ٍٗ

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

12 4 
 ؽشاء ِخضْٚ

ؽشاء ِخضْٚ اٌّغزٍضِبد اٌغٍؼ١خ 

 ِٓ اٌغٛق اٌخبسع١ٗ
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اال٠شاد٠ٗ  4 13

 اٌّؤعٍٗ

 ِخضْٚ اٌّخٍفبد ٚاٌّغزٍٙىبد -1
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

14 4 
 ؽشاء ِخضْٚ

ِخضْٚ اٌّخٍفبد  -1

 ٚاٌّغزٍٙىبد
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

15 4 
 دارؾٛ  ِخضْٚ اٌجنبئغ ٌذٜ اٌغ١ش ؽشاء ِخضْٚ

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اٌمشٚك  4 16

 إٌّّٛؽٗ

 اٌمشٚك إٌّّٛؽٗ .1
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

اٌمشٚك  4 17

 إٌّّٛؽٗ

 اٌمشٚك اٌّغزٍّٗ
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اٌمشٚك  4 18

 إٌّّٛؽٗ

 االعزضّبساد اٌّب١ٌٗ .1
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

االعزضّبساد  4 19

 اٌّب١ٌٗ

 االعزضّبساد اٌّب١ٌٗ .2
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

20 4 

االعزضّبساد 

 اٌّب١ٌٗ

اٌؾغبثبد اٌّذ٠ٕٗ  .5

اٌّزٕٛػٗ ٚاٌذائٕٗ 

اٌّزٕٛػٗ ثنّٕٙب 

اال٠شاداد اٌّغزؾمٗ 

 ٚاٌّغزٍّٗ ِمذِب

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

االعزضّبساد  4 21

 اٌّب١ٌٗ

اٌّقبس٠ف اٌّغزؾمٗ  .1

 ٚاٌّغزٍّٗ ِمذِب
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

22 4 

 هٍجبد اٌزؼ٠ٛل  

هٍجبد اٌزؼ٠ٛل   .1

اٌفشٚلبد إٌمذ٠ٗ 

 ٚاٌّخض١ٔٗ

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

االعزضّبساد  4 23

 اٌّب١ٌٗ

 اٌغٍف ٚإٌمٛد
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

االعزضّبساد  4 24

 اٌّب١ٌٗ

 سأط اٌّبي ٚاالؽز١بهبد
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

25  4 
 ِخقـ االٔذصب

االٔذصبس اٌّزشاوُ،ِخقـ ِخقـ 

 اٌذ٠ْٛ اٌّؾىٛن فٟ رؾق١ٍٙب
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 
26 4 

 هٍجبد اٌزؼ٠ٛل  
ؽغبثبد اٌشٚارت ٚاالعٛس ٚوً 

 ِب٠زؼٍك ثٙب
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 
27 4 

 ؽغبثبد اٌشٚارت
ؽغبثبد اٌشٚارت ٚاالعٛس ٚوً 

 ِب٠زؼٍك ثٙب
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 
28 4 

ِؾضْٚ االٔزبط 

 اٌزبَ

ِؾضْٚ االٔزبط اٌزبَ ٚغ١ش اٌزبَ  -

ٚاػّبي رؾذ اٌزٕف١زِٚخضْٚ 

ثنبئغ ٌغشك اٌج١غ اٚي ٚاخش 

 اٌّذٖ

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

 ،31 29  4 
ِؾضْٚ االٔزبط 

 اٌزبَ

اٌؾغبثبد اٌخزب١ِٗ ٚا١ٌّضا١ٔٗ  -

اٌؼ١ِّٛٗ فٟ ظً إٌظبَ اٌّؾبعجٟ 

 اٌّٛؽذ

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 
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 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًَٕرج ٔطف انًمشس
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 : رطجٛمبد انسبعجخ ٔطف انًمشس

 

 خبيؼخ انفشاد االٔعؾ انزمُٛخ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  رمُٛبد انًسبعجخ  اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .2

 رطج١مبد اٌؾبعجخ اعُ / سِض اٌّمشس .3

  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

  أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ .5

 اٌضبٟٔ اٌفقً / اٌغٕخ .6

 3 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .7

 2/3/2121 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

 اندبْضِ ٔاالَزشَذ فٙ زمم االخزظبص   انسبعجخ اعزخذاو رطجٛمبد -1

 انزؼشف ػهٗ ػًهٛخ انفشيزخ ٔانزُظٛت انجشايح   -2

3-  
 

 

 

 

 

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

 اٌؼًّ ػٍٝ اٌؾبعجٗ رؼ١ٍُ اٌطبٌت ػٍٝ ِٙبساد      

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11
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 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 اٌزؼشف ػٍٝ اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ ٚو١ف١خ اٌؼًّ ثٗ  -أ -1
 -2أ

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

 أؾبء ؽغبة ػٍٝ اٌجش٠ذٞ اٌىزشٟٚٔ  – 1 -1
   - 2ة

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِؾبمشاد ٔنش٠خ ٚػ١ٍّخ -

 

 هشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبساد ؽف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ-

 

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 فىش٠خاعئٍخ -1ط

  -2ط

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِؾبمشاد ٔظش٠خ -    

 ػًّ ػٍٝ اٌؾبعجخ -

 هشائك اٌزم١١ُ    

 

 اخزجبساد ؽف٠ٛخ -

 أؾبء ثش٠ذ اٌىزشٟٚٔ -

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛمٛع

هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
هش٠مخ 

 اٌزم١١ُ
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1,6 

3 
 2االٔزشٔذ 

ٚاٌجش٠ذ 

 االٌىزشٟٚٔ

اظربؼدماالظؽرتوغيموبراذبهم/معزاؼاماظربؼدم

/مممspamاالظؽرتوغيم/ماظربؼدماالظؽرتوغيم

طقػقةماغشاءمبرؼدماظؽرتوغيم/مطقفمؼعؿلم

اظربؼدماالظؽرتوغيم/مسـاوؼنماظربؼدماالظؽرتوغيمم

/متشغقلمبرغاعجمعؿصػحماالغرتغتم)م

internet explorerمم/ماغشاءمم)

حلابمبرؼديماظؽرتوغيمسؾىماٌوضعمم

yahooخصائصمغاصذةمايلابممم/

اظربؼديم/متعدؼلماالسداداتم/مدبصقصم

ذرؼطماالدواتم/ررقماظؾقثم/ماظؾقثم

األداديمواظؾقثماٌؿؼدممحلبمغوعماٌؾفم/م

ربرطاتماظؾقثماٌؿؼدعهم/ممادؿعراضم

اظردائلم/مصرزماظردائلم/موضعماذارةمعؿابعهم

اظربؼدماالظؽرتوغيموحذصفام/مصؿحممظرداظة

وضغطماٌؾػاتماٌرصؼهمباظرداظةم/ماغشاءمرداظهم

 attachجدؼدهم/مارصاقمعؾفمباظرداظهم

filesماظردمسؾىماظربؼدماالظؽرتوغيم/مممم/

اسادةماردالماظربؼدىفةماخرىم/محذفم

اٌؾػاتماٌرصؼهمباظرداظهم/ماشالقماالتصالمععم

لم/محذفماالغرتغتم/مصقاشةمتوضقعماظردائ

اظربؼدم/مرؾاسةماظربؼدم/ماظؾقثمسنمرداظهم

 اغشاءمذبؾداتمبرؼدماظؽرتوغيم/مدصرت

/ماضاصةممaddress bookاظعـاوؼنم

سـوانمبرؼدماظؽرتوغيماىلمدصرتماظعـاوؼنم/م

اغشاءمذبؿوسهميفمدصرتماظعـاوؼنم/مادابم

 اظشؾؽهم/مخقاراتماردالماظردائلمممم

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اٌؼشٚك  3 7,9

 اٌزمذ١ّ٠ٗ 

Power 

/مطقػقةمممpower pointعؼدعهمسنم

/معؽوغاتمغاصذةمممpower pointتشغقلم
  دارؾٛ

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 
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point p.pمماظدخولماىلماظؿطؾققممم/p.pممم/

/مواجفةماظؿطؾققممp.pاًروجمعنماظؿطؾققم

p.pماغشاءماظعروضماظؿؼدميقهم/مخزنمم/

اظعروضماظؿؼدميقهم/مادؿدساءماظعروضماظيتم

دؾقمخزغفام/مادخالماظؾقاغاتمواظـصوصم/م

هدؼدمحفمموذؽلموظونماًطم/ماظشرائحم/م

ترتقبماظشرائحم/مسرضماظشرائحم/مادخالم

ذرحيهمجدؼدهم/مغؼلمذرحيهم/معلحمذرحيهم

/مترضقمماظشرائحم/مايرطاتمواٌؤثراتم

وتقهم/ماضاصةماٌؤثراتمايرطقهمظعـاصرماظص

اظشرحيهم/متغقريماٌؤثرمايرطيم/ماظغاءماٌؤثرم

ايرطيم/مادؿكدامماالزرارمواالجراءاتم/م

ترتقبماظػؼراتمداخلماظشرحيهم/ماخػاءم

اظشرحيهم/ماضاصةماظوضتمسؾىماظشرحيهم/م

اضاصةماٌودقؼىمسؾىماظشرحيهم/ماغشاءم

 مممpower pointعشروعممبـم

10,20 3  

 اٌزطج١ك اوغً

Microsoft 
excel 

 
    Officeصس 

 

 

 

اٌقفؾٗ 

 اٌشئ١غ١ٗ 

Home 

 
 

 

 

 

 

 

م

/معؽوغاتمغاصذةمممexcelعؼدعهمم/متشغقلم

excelمورضةمسؿلمثـائقةماظؾغهمواالواهممم/

/مادخالماظؾقاغاتميفمورضةممexcelيفمم

ماظعؿلم/متعدؼلماظؾقاغاتماٌدخؾهم

م

م

جدؼدم/مصؿحمعؾفمزبزونم/ماشالقمورضةم

اظعؿلمم/محػظمورضةماظعؿلمجدؼدهم/محػظم

ورضةماظعؿلمعوجودهمعلؾؼام/مععاؼـهمضؾلم

اظطؾاسهم/ماشالقمورضةماظعؿلم/ماغفاءماظـم

excelمم

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 
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ادساط 

Insert 

 

 

 

رخط١و 

 اٌقفؾٗ

Page 
layout 

 
 

 Fف١غ
 Dataث١بٔبد

 

 

 

ِشاعؼٗ

Review  

 

ػشك 

View   
ormulas   

م

م

اياصظهم:مضصم/مغلخم/مظصقم/مغلخم

ماظؿـلققم

خطم:متغقريماًطم/محفمماًطم/متؽؾريموم

تصغريماًطم/معلحماظؿـلققم/متغقريمظونم

اًطم/مظونممتققزماظـصم/مغصمعـكػضم/م

غصمعرتػعم/متغقريمحاظةماالحرفم/ممنطم

ماظؿلطريم/متأثرياتم/متؾاسدماالحرفم

ؼام/مرباذاةم:مرباذاةماظـصميفماًؾقهمسؿود

رباذاةماظـصميفماًؾقهماصؼقام/مادؿدارةم

اظـصم/ماواهماظـصمعنماظقؿنيماىلماظقلارماوم

اظعؽسم/مزؼادةمواغؼاصماهلاعشمبنيمايدم

واظـصميفماًؾقهم/ماظؿػافماظـصم/مدعجم

موتودقطم

رضمم:متـلققمرضؿيم/متـلققمرضممايلابم/م

منطماظـلؾهماٌؽوؼهم/ممنطماظػاصؾهمزؼادةم

ملماظعشرؼهمواغؼاصماٌـاز

امناطم:متـلققمرضؿيمم/ماظؿـلققمطفدولم/م

اظؿـلققمبامناطمععرصهمعلؾؼام/متعرؼفمامناطم

خالؼامزبصصهماسؿدهم/مادراجمورضهم/محذفم

خالؼام/محذفمصػوفم/محذفماسؿدهم/م

محذفمورضهم/متـلققمحفمماًؾقه

خالؼام:مادراجمخالؼام/مادراجمصػوفم/م

/ممادراجماسؿدهم/مادراجمورضهم/محذفمورضه

تـلققمحفمماًؾقهم/ماظرؤؼهم)مازفارمواخػاءم

(ماظصػوفمواالسؿدهمواظورضهم/متـظقمماالوراقم

/ماسادةمتلؿقةماظورضهم/مغؼلماظورضهماوم
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مغلكفام/مظونمسالعةماظؿؾوؼبم/ممحاؼةماظورضهم

هرؼر:ممجعمتؾؼائيم/متعؾؽهم/معلحم/مصرزم

موتصػقهم/محبثموهدؼدم

م

مجداولم:مادراجمجدولم/ماغشاءمجدولم

ردوعاتمتوضقققهم:مصورهم/مضصاصهمصـقهم/م

مممsmart artاذؽالم/مردمم

زبططاتم:مسؿودم/مخطيم/مدائريم/م

ذرؼطيم/معلاحيم/معؾعـرم/مزبططاتم

ماخرىم

غصم:معربعمغصم/ماظرأسمواظؿذظقلم

/word artم/مدطرمتوضقعم/مطائنم/مرعزممم

م

م/متأثرياتممساتم:ممساتم/ماظوانم/مخطوطم

اسدادماظصػقهم:ماهلواعشم/محفمماظصػقهم/م

ماالواهم/ماًؾػقهم/مرؾاسةماظعـاوؼنم

تغقريمايفممظغرضماٌالئؿهم:ماظعرضم/م

ماظطولم/متغقريمايفمم

خقاراتماظورضهم:مورضهمعنماظقؿنيماىلماظقلارم

/مخطوطمرؾاسهم/ماظشؾؽهم/مسرضم/م

/ماظعـاوؼـرتتقبم:ماٌوضعم/ماحضارماىلماالعامم

اردالماىلماًؾػقهم/ماظؿػافماظـصم/مرباذاةم

/موؿقعم/مادؿدارهم/مجزءماظؿقدؼدم/متـلققم

مذرريم

م

عؽؿؾةماظداالتم:مادراجمداظهم/ممجعمتؾؼائيمم

/ماظعـاصرماٌلؿكدعهمعؤخرام/معاظيم/معـطؼيم

((IF statementمغصم/ماظؿارؼخمم/
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واظوضتم/محبثمواذارهم/ماظرؼاضقاتم

مقهمواٌـؾـاتم/مداالتماضاص

حلابم:مايلابم/مماظعؿؾقاتمايلابقهم)م

مجعم/مررحم/مضربم/مضلؿهم(م/مخقاراتم

ايلابماالنم/محلابماظورضهم/ماىؿعم

ماظؿؾؼائيم.حلابماجملاعقعماظػرسقة

م

م

/ممaccessاحضارمبقاغاتمخارجقهم:معنم

عنمغصم/معنمعصادرماخرىم/ماالتصاالتم

ماٌوجودهم

االتصاالتم:مهدؼثماظؽلم/ماتصاالتم/م

مخصائصم/مهرؼرم/ماالرتؾاراتم

صرزموتصػقهم:ممم/ممم/مصرزم/متصػقهم/معلحم/م

ماسادةمتطؾققم/مخقاراتمعؿؼدعهم

ادواتماظؾقاغاتم:ماظـصماىلماسؿدهم/مازاظةم

اظؿؽراراتمم/ماظؿقؼقمعنمصقةماظؾقاغاتم/م

مدعجم/مهؾقلمعاذامظوم

اظؿفؿقعم/ممزبططمتػصقؾيم:موؿقعم/مصك

ماالمجاظيماظػرسيم

م

تدضققم:متدضققماعالئيموسبويم/ماحباثم/م

ضاعوسماٌرادصاتم/مترمجهم/متؾؿقحمذاذةم

ماظرتمجهم/متعقنيماظؾغهم/مسددماظؽؾؿات

اظؿعؾقؼاتم:متعؾققمجدؼدم/محذفم/ماظلابقم

/ماظؿاظيم/مازفارمواخػاءماظؿعؾققم/مازفارم

مطاصةماظعؾقؼاتم

محاؼةماٌصـفم/ممتغقرياتم:ممحاؼةماظورضهم/
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معشارطهميفماٌصـفم

م

ررقمسرضماٌصـػاتم:مدبطقطماظطؾاسهم/م

اظؼراءهميفموضعمعلءماظشاذهم/مدبطقطموؼبم

م/مزبططمتػصقؾيم/معلوده

ازفارمواخػاءم:ماٌلطرهم/مخطوطماظشؾؽهم/م

مذرؼطماظصقغهم/مذرؼطماظردائلم/ماظعـاوؼن

%م/مصػقهمواحدهم/م100تؽؾريموتصغريم:م

ماظصػقهصػقؿانم/مسرضم

ارارم:مارارمجدؼدم/مترتقبماظؽلم/موؿقدم

اجزاءم/ماغؼلامم/ماخػاءم/مازفارم/ماظعرضم

جـؾاماىلمجـبم/ماسادةمتعقنيمعوضعماالرارم/م

 حػظمعلاحةماظعؿلم/متؾدؼلماالرارات

21,25 3 

 

اٌزطج١ك 

Access 

/معقزاتممAccessتشغقلماظؿطؾققم

اظؿطؾققم/مصؽاتماظؼواظبم/ماٌقزاتم/مإغشاءم

ضاسدةمبقاغاتمجدؼدةمصارشةم/مماألعرم"م

اظصػقةماظرئقلقةم)مررقمسرضم/ماًطم/م

غصمعـلقم/مدفالتم/مصرزموتصػقةم/محبثم

م.

األعرم"مإغشاءم"م/مجدولم/مضواظبماىدولم/م

تصؿقمماىدولم/ممنوذجم/ممنوذجمعـؼلمم/م

صارغم/ممناذجمسـاصرمعؿعددةم/ممنوذجم

ضاصقةم/متصؿقمماظـؿوذجم/متؼرؼرم/متلؿقاتم‘

/متؼرؼرمصارغم/مععاجلماظؿؼارؼرم/متصؿقمم

اظؿؼرؼرم/مععاجلماالدؿعالعاتم/متصؿقمم

ماالدؿعالمم.

األعرم"مبقاغاتمخارجقةم"م/مسؿؾقاتم

 / Accessاالدؿريادماحملػوزةم/م

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

 

 

 

 

 

 

 ًَٕرج ٔطف انًمشس

Excelمممعؾفمغصيم.م

/معؾفمغصيممExcel  / wordتصدؼرم/م

م.

اٌرم"مأدواتمضاسدةماظؾقاغاتم/مسالضاتم/م

توثققمضاسدةماظؾقاغاتم/مهؾقلماألواعرم/م

 .مAccessضاسدةمبقاغاتم

26,30 3 
 دارؾٛ  عشارؼعمحلبماظؿكصص 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

 انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى 
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 : يسبعجخ انششكبد ٔطف انًمشس

 

 خبيؼخ انفشاد االٔعؾ انزمُٛخ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  رمُٛبد انًسبعجخ  اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .2

 ِؾبعجخ اٌؾشوبد اعُ / سِض اٌّمشس .3

  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

  أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ .5

 اٌضبٟٔ اٌفقً / اٌغٕخ .6

 4 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .7

 2/3/2121 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

  1997ٌغٕخ  22اٌزؼشف ػٍٝ أٛاع اٌؾشوبد ثّٛعت اٌمبْٔٛ اٌؼشالٟ سلُ 

 اٌزؼشف ػٍٝ و١ف١خ رى٠ٛٓ ساط اٌّبي فٟ اٌؾشوبد اٌزنب١ِٕخ ٚاٌؾشوبد اٌّغبّ٘خ 

 اٌزؼشف ػٍٝ و١ف١خ رٛص٠غ االسثبػ ٚاٌخؾبئش ث١ٓ اٌؾشوبء 

 اٌزؼشف ػٍٝ هشق ص٠بدح  ساط اٌّبي فٟ اٌؾشوبد 
 

 

 

 تزويد الاال  بمعلومات وافية عن المواعد العامة واالسس الخاةة بشركات المااع الخاص

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .1

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 و١ف١خ أنّبَ اٌؾش٠ه اٚ أفقبٌٗ ػٓ اٌؾشوخاٌزؼشف ػٍٝ  -1أ
 اٌزؼشف ػٍٝ ٔغت ِغبّ٘خ اٌمطبع اٌخبؿ فٟ اٌؾشوبد اٌّغبّ٘خ  -2أ

 -3أ
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 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

 ل١بَ اٌطبٌت ثبٔغبص االػّبي اٌّؾبعج١خ فٟ ؽشوبد اٌمطبع اٌخبؿ – 1ة

 رقف١ٗ اٌؾشوبد اٌزنب١ِٕخ ٚاٌّغبّ٘خ ثؼذح هشق  – 2ة 
  - 3ة 

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِؾبمشاد ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ

 

 هشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبساد ؽف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ -

 

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اعئٍخ فىش٠خ-1ط

  

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِؾبمشاد ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ

 

 هشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبساد ؽف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ

  

 اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌّٙبساد   -د 

 رض٠ٚذ اٌطبٌت ثّؼٍِٛبد ٚاف١خ ػٓ اٌمٛاػذ اٌؼبِخ ٚاالعظ اٌخبفخ ثؾشوبد اٌمطبع اٌخبؿ -:-1د

  -2د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعى انٕزذح / انًغبق أٔ انًٕػٕع

1 
4 

اخشاءاد 

ركٍٕٚ ششكبد 

 انزؼبيٍ

ششكبد االشخبص ـ إَاػٓب ٔاخشاءاد ركٍٕٚ ششكبد 

 دارؾٛ  .انزؼبيٍ ٔاشٓبسْب
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

زظض    4 2

 انششكبء
 .اثجبد زظض انششكبء فٙ ساط انًبل ٔزظض انزغزٚخ

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

انؼُٛٛخانسظض  4 3  انسظض انؼُٛٛخ 
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

 انسظض انُمذٚخ انسظض انُمذٚخ 4 4
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

انسظض  4  5

انؼُٛٛخ 

 ٔانُمذ٘

 .انسظض انؼُٛٛخ ٔانُمذ٘

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

رٕصٚغ االسثبذ  4 6

 ٔانخغبئش
رٕصٚغ االسثبذ انسغبثبد انخزبيٛخ ٔرٕصٚغ االسثبذ ٔؽشق 

 دارؾٛ  .ٔانخغبئش
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

رٕصٚغ االسثبذ  4 7

 ٔانخغبئش
 .  انزٕصٚغ انًزغبٔ٘ ٔانزٕصٚغ ثُغت يزفك ػهٛٓب

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

فبئذح ػهٗ  4  8

 سأط انًبل
انزٕصٚغ ثُغت سؤؤط االيٕال ٔيُر انششكبء فبئذح ػهٗ 

يسذدحسأط انًبل ٔرٕصٚغ انشطٛذ ثُغت   دارؾٛ  .
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

فبئذح ػهٗ  4  9

 سأط انًبل

يُر انششكبء يشرجبد أ يكبفأد يمبثم خذيبرٓى ٔرٕصٚغ 

انشطٛذ ثُغت يسذدح ٔيُر انششكبء فبئذح ٔسأط انًبل 

 .ٔيشرجبد يمبثم خذيبرٓى ٔرٕصٚغ انشطٛذ ثُغت يسذدح
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

رٕصٚغ االسثبذ  4  11

 ٔانخغبئش
 .يغسٕثبد انششكبد ٔفبئذرٓب

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

فبئذح ػهٗ  4 11

 سأط انًبل
 لشع انششٚك ٔفبئذرّ

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

انزأيٍٛ ػهٗ  4  12

 زٛبح انششكبء
 انزأيٍٛ ػهٗ زٛبح انششكبء

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

رٕصٚغ االسثبذ  4 13

 ٔانخغبئش
فٙ ارفبق انششكبءض رؼذٚم اعظ رٕصٚغ االسثبذ انزغٛٛش 

 دارؾٛ  .ٔانخغبئش
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

صٚبدح سأط  4 14

 انًبل
رؼذٚم سأط انًبل ـ صٚبدح سأط انًبل .     رؼذٚم سأط 

 دارؾٛ  .انًبل ـ رخفٛغ سأط انًبل
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

سأط انًبل  4 15

 انسبنٙ
سأط انًبل انسبنٙ ض اَؼًبو ششٚك خذٚذ ض ششاء زظخ 

 دارؾٛ  اػبفخ زظخ خذٚذحانٗ سأط انًبل
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

16 4 

 نشٓشح انًسم
لٛبط شٓشح انًسم ٔيؼبندزٓب ـ ػذو ٔخٕد زغبة نشٓشح 

انًسم فٙ دفبرش انششكبء ـ ٔخٕد زغبة نشٓشح انًسم فٙ 

 .دفبرش انششكخ
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

انغذاد ثأكثش  4  17

 زظخيٍ 
 . اَفظبل ششٚك اطٛم ضانغذاد ثأكثش يٍ زظخ

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

انغذاد ثأكثش  4 18

 يٍ زظخ
 انغذاد ثألم يٍ انسظخ

االخزجبساد  دارؾٛ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 ا١ِٛ١ٌخ 

19 4 
 شٓشح انًسم

 شٓشح انًسم ٔيؼبندزٓب
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

21 4 
 رظفٛخ ششكبد

 رظفٛخ ششكبد انزؼبيٍ
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

21 4 
 رظفٛخ ششكبد

 .انزظفٛخ انغشٚؼخ
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

22 4 
 رظفٛخ ششكبد

 انزظفٛخ انزذسٚدٛخ
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

انششٔؽ  4 23

 انمبََٕٛخ
انششٔؽ انمبََٕٛخ نزأعٛغٓب –انششكبد انًغبًْخ  . 

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

انششٔؽ  4 24

 انمبََٕٛخ

رغذٚذ لًٛخ االعٓى دفؼخ  –ركٍٕٚ انششكبد انًغبًْخ 

 دارؾٛ  .ٔازذح
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

25 4 
 رغذٚذ لًٛخ  .

 رغذٚذ لًٛخ االعٓى ػهٗ دفؼبد.
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

26 4 

يؼبندخ 

 يظبسٚف

 يؼبندخ يظبسٚف االطذاس ٔيظبسٚف انزأعٛظ

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

27 4 

 الغبؽ االعٓى
 انزأخٛش فٙ رغذٚذ الغبؽ االعٓى

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

28 4 
 اعٓى خذٚذح

صٚبدح سأط انًبل فٙ انششكبد انًغبًْخ ثأطذاس اعٓى 

 دارؾٛ  . خذٚذح
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

رخفٛغ سأط  4 29

 انًبل
 صٚبدح سأط انًبل فٙ انششكبد انًغبًْخ ثشعًهخ االسثبذ

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

رخفٛغ سأط  4 31

 انًبل

 رخفٛغ سأط انًبل فٙ انششكبد انًغبًْخ
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 
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 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 وزت اٌّمشس

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚاٌجشِغ١بد ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 ثشاِظ خبفخ

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 رذس٠ت ِٕٟٙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًَٕرج ٔطف انًمشس
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 : انزذلٛك انًمشس ٔطف

 

 خبيؼخ انفشاد االٔعؾ انزمُٛخ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  رمُٛبد انًسبعجخ   اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .2

 اٌزذل١ك اعُ / سِض اٌّمشس .3

  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

  أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ .5

 اٌضبٟٔ اٌفقً / اٌغٕخ .6

 3 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .7

 2/3/2121 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

 ٚاٌزؼش٠ف ثبٌمٛا١ٔٓ ٚاالٔظّخ اٌزٟ رٕظُ ٚفٛي ِشالت اٌؾغبثبد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

 رؼش٠ف اٌطبٌت ثأفٛي ٚلٛاػذ ٚ٘ذف اٌزذل١ك         

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11
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 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 اٌؼًّ ػٍٝ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ِّبسعخ ػ١ٍّخ اٌزذل١ك  -1أ

 اٌزؼشف ػٍٝ أٛاع اٌزذل١ك  -2أ

 اٌزؼشف ػٍٝ دٚس ِشالت اٌؾغبثبد  -3أ
  -4أ

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

 لذسرخ ػٍٝ اداء اٌغٍٛوٟ إٌّٟٙ اٌغ١ذ– 1ة

   - 2ة

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِؾبمشاد ٔظش٠خ

 اِضٍخ ػ١ٍّخ

 هشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبساد ؽف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ

 

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اعئٍخ فىش٠خ -1ط

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِؾبمشاد-

 ػشك-

 

 هشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبساد ؽف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ

 

 اٌؾخقٟ (.اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  -د 

 لذسرخ ػٍٝ اداء اٌغٍٛن إٌّٟٙ اٌغ١ذ ٚرؾذ٠ذ اٌغٍٛن إٌّٟٙ اٌغ١ش ع١ذ ٚاِىب١ٔخ رؼذ٠ٍخ-1د

  -2د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛمٛع

هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 هش٠مخ اٌزم١١ُ

1ً
 

4 
 ٔؾأح اٌزذل١ك

ٚرطٛسٖ ،رؼش٠فٗ ٚا٘ذافٗ .ٔؾأح اٌزذل١ك 

 اٌفشق ث١ٓ اٌّؾبعجخ ٚاٌزذل١ك
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

2 4 
.أٛاع 

 اٌزذل١ك

.أٛاع اٌزذل١ك ـ اٌزذل١ك اٌىبًِ ٚاٌغضئٟ 

، اٌزذل١ك إٌٙبئٟ ٚاٌّغزّش ، اٌزذل١ك 

 االٌضاِٟ ٚاالخز١بسٞ
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

3 4 

اٌزذل١ك 

 اٌذاخٍٟ

اٌذاخٍٟ ٚاٌخبسعٟ ، ا٘ذافٗ ، اٌزذل١ك 

اٌزذل١ك اٌذاخٍٟ ، ِفِٙٛٗ ، االسرجبه ث١ٓ 

اٌزذل١ك اٌذاخٍٟ ٚاٌخبسعٟ ،اٌزذل١ك 

اٌؾبًِ ٚاالخزجبسٞ ، اٌزذل١ك اٌج١ئٟ ، 

 ؽبالد رطج١م١خ .

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

4.5ً 4 

االخطبء 

 ٚاٌغؼ

االخطبء ٚاٌغؼ ، اعجبة اسرىبة 

ِؼبٌغخ  االخطبء ، دٚس اٌّذلك فٟ

 ٚرقؾ١ؼ االخطبء ٚاٌغؼ.

 ؽبالد رطج١م١خ

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

6.7 4 
اٌشلبثخ 

 اٌذاخ١ٍخ

ٔظبَ اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ، ٔظبَ اٌّشالجخ 

اٌذاخ١ٍخ ، ِٛلف ِشالت اٌؾغبثبد ِٓ 

 ِمِٛبد أظّخ اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ .
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

8 4 

ٚرم١١ُ 

 أظّخ

فؾـ ٚرم١١ُ أظّخ هشق ٚٚعبئً 

اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ، ؽبالد ؽٛي رم١١ُ 

أظّخ اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ فٟ إٌّؾأد ، 

 اٌخطٛاد اٌز١ّٙذ٠خ ٌؼ١ٍّخ اٌزذل١ك .

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

9.10.11 4 

ففبد 

ِٚؤ٘الد 

 اٌّذلك

ففبد ِٚؤ٘الد اٌّذلك ، ؽمٛق ٚٚاعجبد 

 اٌّذلك فٟ ظً اٌزؾش٠ؼبد اٌؼشال١خ.

اٌّؼب١٠ش اٌّؾبعج١خ ٚاٌشلبث١خ اٌؼشالٟ ِغٍظ 

 ٚاٌّؼب١٠ش اٌزذل١م١خ.

 7ٔظبَ ِضاٌٚخ ِٕٙخ ِشالجخ اٌؾغبثبد سلُ 

 1984ٌغٕخ 

لٛاػذ اٌغٍٛن إٌّٟٙ ٌٕمبثخ اٌّؾبعج١ٓ 

 ٚاٌّذلم١ٓ

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

12.13 4 

 ادٌخ االصجبد
ادٌخ االصجبد فٟ اٌزذل١ك،ِفَٙٛ االدٌخ 

اٌؾقٛي ػٍٝ ادٌخ ،ادٚارٙب،ٚعبئً 

 االصجبد .
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

14.15 4 
ثشٔبِظ 

 اٌزذل١ك

ثشٔبِظ اٌزذل١ك ، رؼش٠فٗ ، أٛاػٗ ، 

 ِضا٠بٖ ٚػ١ٛثٗ ، و١ف١خ اػذاد اٌجشٔبِظ

 ؽبالد رطج١م١خ ؽٛي ثشاِظ اٌزذل١ك
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

اٚساق  4 16.17ً

 اٌؼًّ
ٚاٌغبسٞ ، اٚساق اٌؼًّ، اٌٍّف اٌذأٟ 

 اؽبساد اٌزذل١ك ، ِالؽظبد اٌّذلك
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

18 4 
رمش٠ش 

 اٌّذلك
 رمش٠ش اٌّذلك ، أٛاػٗ .

 رطج١مبد ؽٛي ّٔبرط رمش٠ش اٌّذلك
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

19.20 4 
اٌؼ١ٍّبد 

 إٌمذ٠خ

 

 اٌؼ١ٍّبد إٌمذ٠خ

ٔظبَ اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ ػٍٝ اٌؼ١ٍّبد 

، اٌّمجٛمبد إٌمذ٠خ ،  إٌمذ٠خ

 اٌّذفٛػبد إٌمذ٠خ .

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

21.22 4 

رذل١ك 

اٌؼ١ٍّبد 

 إٌمذ٠خ

رذل١ك اٌؼ١ٍّبد إٌمذ٠خ، رذل١ك ؽغبثبد 

اٌقٕذٚق ، رذل١ك ؽغبثبد اٌجٕه 

 )اٌّقشف(

رذل١ك اٌشٚارت ، رذل١ك اٌّج١ؼبد إٌمذ٠خ 

 ، رذل١ك اٌّقشٚفبد إٌمذ٠خ .

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

23.24 4 

اٌؼ١ٍّبد 

 االعٍخ

 

رطج١مبد ػ١ٍّخ ؽٛي رذل١ك اٌؼ١ٍّبد 

 إٌمذ٠خ 

 اٌؼ١ٍّبد االعٍخ

ٔظبَ اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ ػٍٝ اٌؼ١ٍّبد 

 االعٍخ

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

25.26 4 

رذل١ك 

 اٌّؾزش٠بد

 رذل١ك اٌّؾزش٠بد االعٍخ ِٚشدٚدارٙب

 ِٚشدٚدارٙبرذل١ك اٌّج١ؼبد االعٍخ 

اٌزؾمك ِٓ االفٛي)اٌّٛعٛداد( اٌضبثزخ 

 ٚاٌّطٍٛثبد

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

27.28 4 

اٌشلبثخ 

 اٌذاخ١ٍخ

اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ فٟ ظً اٌزؾغ١ً 

االٌىزشٟٚٔ ٌٍج١بٔبد ،اٌزؼش٠ف 

ثبٌؾبعٛة ، هج١ؼخ إٌظبَ اٌّؾبعجٟ 

 االٌىزشٟٚٔ

 دارؾٛ 
االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 

30 4 
ِمِٛبد 

 ٚاعب١ٌت
ِمِٛبد ٚاعب١ٌت اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ فٟ 

 ظً اٌؾبعٛة
 دارؾٛ 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ 
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 

 : يششٔع انجسث ٔطف انًمشس

 

 خبيؼخ انفشاد االٔعؾ انزمُٛخ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  رمُٛبد انًسبعجخ   اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .2

 ِؾشٚع اٌجؾش اعُ / سِض اٌّمشس .3

  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

  أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ .5

 اٌضبٟٔ اٌفقً / اٌغٕخ .6

 2 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .7

  ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

 وزبثخ ثؾش ؽٛي ِؾىٍخ ِؾبعج١خرؼ١ٍُ اٌطبٌت 

 
 

 

 

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

 اٌؼٍّٟرؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف١خ ِؼبٌغخ اٌّؾبوً ثطش٠مخ اٌجؾش 
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ِٛظٛع ِؾبعجٟ وزبثخ ثؾش ؽٛي  لبدس ػٍٝ -1أ

 -2أ

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

 ِؼشفخ و١ف١خ أؾبء ثؾش– 1ة

   - 2ة

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ِؾبمشاد ػ١ٍّخ ٚٔظش٠خ

 

 هشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبساد ؽف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اعئٍخ فىش٠خ-1ط

  -2ط

  

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِؾبمشاد

 ػشك

 

 هشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبساد رؾش٠ش٠خ ٚؽف٠ٛخ

 

 ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ -د 

 لذسرخ ػٍٝ ػًّ ثؾش فٟ اٞ ِٛمٛع ِؾبعجٟ-1د

  -2د



 

  
 93انظفسخ 

 
  

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛمٛع

هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
هش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

  ماظعؾؿيتعؾقمماظطاظبماصولماظؾقثم  1,15ًً

ً16,30ً
  

م.عؿابعةماظطاظبميفمطؿابةماظؾقث

مم
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 : انهغخ االَكهٛضٚخ ٔطف انًمشس

 

 خبيؼخ انفشاد االٔعؾ انزمُٛخ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  رمُٛبد انًسبعجخ   اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .2

 اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ  اعُ / سِض اٌّمشس .3

  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

  أؽىبي اٌؾنٛس اٌّزبؽخ .5

 اٌضبٟٔ  اٌفقً / اٌغٕخ .6

 1 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .7

 2/3/2121 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

 

 

 

 

 

 

 يشاخؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ((

يوفر وةف الممرر هلا إيجازاً ممتضياً ألهم خةايص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الاال  تحميمها 

المتاحة. والبد من الربا بينها وبين وةف التعلم مبرهناً عما إلا كان لد حمك االستفادة المةو  من فرص 

 البرنامج.

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚهشائك .11
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 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 -1أ

  -2أ

 اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع   -ة 

 - 1ة

   - 2ة

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 

 هشائك اٌزم١١ُ      

 

 

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 -1ط

  -2ط

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 

 هشائك اٌزم١١ُ    

 

 

 اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌّٙبساد   -د 

 -1د

  -2د
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌقٛؿ األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 

ِزطٍجبد خبفخ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرؾًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبمشاد اٌن١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ
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 الميدانية للزيارة النموذجي الجدول

 مسإولية تمع مسبما معدة اجتماعات ويشمل ثالثة ايام.يومين او  لمدة معدا العادية الميدانية الزيارة جدول يكون -1

 التعليم مإسساتفي  لسم ضمان الجودة و االداء الجامعي عاتك علال الظروف مع النمولج وموايمة اإلعداد لها

  العالي.

 بداية االجتماعات اولات تحديد ويتم األول. اليوم ةباح منالتاسعة  الساعة عادة عند الميدانية الزيارات تبدأ  -2

 اجتماعات الجدول كلها اولات تكون ان ينبغي وال واحدة. ساعة عن أكثر عادة تستغرق ال والتي مسبما المعدة

 الجتماعات وتحديث التحضير تشمل التي اإلضافية الخبراء المراجعين ألنشاة المجال ترن من البد بل

 البرنامج. مراجعة تمرير مسودة فمرات وةياغة والسجالت المالحظات

 النشاا الولت الجلسة

  اليوم االول

1 9099 
الترحي  والتمدير تمديم موجز للمراجعة )أغراضها والنتايج المالوبة واستخدام االدلة 

 فريك البرنامج-وتمرير التمييم اللاتي( 

 المنهج الدراسي0 نماش مع أعضاء الهينة التعليمية 9039 2

 اجتماع مع مجموعة من الالبة 11099 3

 كفاءة البرنامج0 جولة علال المةادر 12039 4

5 14099 
اجتماع لجنة المراجعة0 تدليك الوثايك اإلضافية بما فيها عينة من أعمال الالبة 

 المةححة

6 15099 
 كفاءة البرنامج0 اجتماع مع أعضاء الهيية التعليمية

 

 اجتماع لجنة المراجعة0 مراجعة األدلة واية ثغرات او أمور تحتاج إلال متابعة 16099 7

8 17099 
اجتماع مع الجهات لات العاللة )عينة من الخريجين واةحا  العمل والشركاء 

   )االخرين 

  اليوم الثاني

9 8045 
اجتماع مع رييس المراجعة ومنسمها ولايد البرنامج0 ملخص لنتايج اليوم األول ومعالجة 

 الثغرات وتعديل جدول اليوم الثاني ان لزم

 للخريجين0 اجتماع مع أعضاء الهيية التعليميةالمعايير األكاديمية  9099 19

 فاعلية عمليات ضمان الجودة وإدارتها0 اجتماع مع أعضاء الهينة التعليمية. 19039 11

 اجتماع لجنة المراجعة0 مراجعة األدلة واألمور التي تحتاج إلال معالجة. 12099 12

 ولت حر لمتابعة ما يستجد من لضايا 14099 13

14 14039 
االجتماع األخير للجنة المراجعة0 اتخال المرارات بخةوص النتايج وإعداد التغلية 

 الراجعة الشفهية.

15 14039 
    يمدم رييس المراجعة التغلية الراجعة الشفهية لمنسك المراجعة وأعضاء الهينة

 التعليمية

الختام 15099 16

 ( 1)جدول رلم 
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 يةنالميدا للزيارة النموذجي للجدول ومخطط التمرير وإعداد المتابعة عملية نموذج
 المتابعة اجل من

 

 المتابعة تمرير نموذج

 و االعتماد االكاديمي / لسم االعتماد الدولي دايرة ضمان الجودة

 المإسسة0

 الكلية0

 البرنامج0

 تمرير المتابعة

 نم جزء وهو 29بتاريخ____/____/____ جرت التي المتابعة زيارة نتايج التمرير هلا يعرض .1

 عمليات لتاوير المستمر الدعم توفير إلال الهادفة لسم ضمان الجودة و االداء الجامعي ترتيبات

 المستمر. والتحسن الداخلية الجودة ضمان

وتتمثل اغراض هله المتابعة في تمييم مد  التمدم الحاةل في البرنامج منل اعداد تمرير مراجعة  .2

وتوفير المزيد من المعلومات والدعم للتحسن المستمر في المعايير االكاديمية وجودة التعليم البرنامج 

 العالي في العراق.

 يؤتي0 علال ما المتابعة هله في المستخدمة األدلة وتشمل لاعدة .3

 له المساندة المعلومات مع األكاديمي للبرنامج اللاتي التمييم تمرير (1

 .األكاديمي البرنامج مراجعة تمرير اعداد نلم والمنفلة المعدة التحسين خاة (2

 األكاديمي البرنامج مراجعة تمرير (3

 وجدت( )ان المإسسية االستراتيجية والخاة العالي التعليم جودة مراجعة تمرير (4

 .المتابعة زيارة أثناء الممدمة األدلة اإلضافية (5

 باآلتي0 المتابعة هله من إليها التوةل تم التي اإلجمالية االستنتاجات وتتمثل .4

 للتحسن. خاة بتابيك التعليمية( المإسسة )اسم في األكاديمي( البرنامج )اسم برنامج يمم لم/لام (1

 ما علال البرنامج لمراجعة الميدانية الزيارة منل الممدمة المإشرات في الحسنة الممارسات تشتمل (2

 هو ات0 )الكرها(.

 المستمر تحسينها خالل من معالجتها التعليمية المإسسة علال يج  التي المهمة المضايا تتمثل   (3

 ال(. ام إليه تتارق التحسين خاة كانت إلا ما وبين ألكرها) اآلتي0 في للبرنامج األكاديمي

 

 

 

 

 

 

 .المفضل التمرير ( ادناهأ) الملحك يضم .5
 (أالملحك)
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 0 التعليمية المإسسة اسم

 : األكاديمي البرنامج لمراجعة األولية الميدانية الزيارة تاريخ

 :زيارة المتابعة تاريخ

 :المتابعة تمرير تاريخ

 التوليع                     الوظيفي المسمال/الوظيفة المتابعة                      اجروا اللي المراجعين اسماء

 المستخدم الداخلي الجودة ضمان نظام األول0 الجزء

 ارخبرٖ؟االعشاء اٌّطٍٛة  ِالؽظبد (ٔؼُ؟ ) اٌغؤاي د

1 
للبرنامج  اللاتيهل تم إنجاز تمرير التمييم 

 األكاديمي؟
   

2 

هل تبين تمارير التمييم اللاتي األخيرة 

ممدار تحميك معايير إاار التمييم و/او 

 التارق إليها؟

   

3 
هل هنالن خاة للتحسين مستندة إلال 

 مراجعة خارجية وداخلية؟
   

4 
التارق هل توجد ثغرات مهمة لم يتم 

 إليها؟
   

5 
هل تتم مرالبة التمدم الحاةل في تابيك 

 خاة التحسين؟
   

6 
هل من المتولع ان يواجه تابيك خاة 

 التحسين اي عمبات كبيرة؟
   

7 

ما هو الزمن اللي تتولع المإسسة التعليمية 

ان تحتاج إليه إلكمال التحسينات علال 

 البرنامج؟

   

8 

المراجعون ان ما هو الزمن اللي يتولعه 

يستغرله إكمال التحسينات علال البرنامج 

 بما يحمك المإشرات؟

   

 

 

 اندضء انثبَٙ: انزسغٍ انًزسمك فٙ انًإششاد
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 اٌّؤؽشاد )أٔظش إٌٝ إهبس اٌزم١١ُ(

ثٕٛد خطخ اٌزؾغ١ٓ )ث١ٓ 

ِذٜ ِطبثمزٙب ٌٍزٛف١بد 

اٌٛاسدح فٟ رمش٠ش ِشاعؼخ 

 اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ(

اٌّغزمبح اٌّؼٍِٛبد اٌغذ٠ذح 

 ِٓ ص٠بسح اٌّزبثؼخ ا١ٌّذا١ٔخ
 االعزٕزبط اٌؼبَ

 إٌّٙظ اٌذساعٟ

 اال٘ذاف ِٚخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ

 اٌذساعٟ )اٌّؾزٜٛ( ساٌّمش

 اٌزمذَ ِٓ عٕخ ألخشٜ

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ

 رم٠ُٛ اٌطٍجخ

   

 وفبءح اٌجشٔبِظ

 اٌقٛسح اٌؼبِخ ٌٍطٍجخ اٌّمج١ٌٛٓ

 ٛاسد اٌجؾش٠خّاٌ

 ٛاسد اٌّبد٠خّاٌ

 اعزؼّبالد اٌّٛاسد اٌّزبؽخ

 ِغبٔذح اٌطٍجخ

 ِؼذالد رخشط اٌطٍجخ اٌّمج١ٌٛٓ

   

 اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ

 ِؼب١٠ش ٚامؾخ

 اعزخذاَ ِؼب١٠ش اٌم١بط إٌّبعجخ

 إٔغبص اٌخش٠غ١ٓ

 ِؼب١٠ش أػّبي اٌطٍجخ اٌّم١ّخ

   

 اداسح اٌجشٔبِظ ٚاٌنّبْ

 اٌزشر١جبد اٌالصِخ إلداسح اٌجشٔبِظ

 ٚاإلعشاءاد اٌّزجؼخاٌغ١بعبد 

 اٌّالؽظبد إٌّٙغ١خ اٌّغّؼخ

 ٚاٌّغزخذِخ

 االؽز١بعبد اٌزؾغ١ٕ١خ ٌٍّٛظف١ٓ

 اٌزٟ ٠زُ رؾذ٠ذ٘ب ِٚؼبٌغزٙب

 إعشاءاد اٌزخط١و ٌٍزؾغ١ٓ

 اٌّزجؼخ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يؼبٚٛش انًشاخؼخ انُبخسخ ٔرمٛٛى انؼًهٛخ
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 يؼبٚٛش انًشاخؼخ انُبخسخ

 اآلتي0 في وتمييمه األكاديمي البرنامج مراجعة ترتيبات في الناجحة المراجعة معايير تتمثل .1

المواةفات  تتضمن التحسين ليد او لايمة داخلية بؤنظمة مدعوما مراجعته تتم اللي البرنامج يكون ان .1

 اساسا الداخلية هله المراجعة خةايص توفر إل. المستمر والتحسين اللاتي التمييم ثمافة إلال استنادا والمراجعة

 .الخارجية للمراجعة لويا

 مناسبا. الخارجية المراجعة توليت يكون ان .2

 .الخارجية للمراجعة العامة للةورة إجماال ماابمة المراجعة خبراء للجنة العامة الةورة تكون ان .3

 من0 كل لبل نم واإلعداد التخايا في بالتفاةيل االعتناء يتم ان .4

  بالعمل مع الخاةة إجراءاتها تابيك في تستمر بؤن 0دايرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 

 الخارجية. للمراجعة والالزم المناس  الدعم وتوفر والمراجعين التعليمية المإسسة

 الداخلية  المراجعة أنظمة تنتجها التي األدلة لاعدة تكون ان علال يحرص المراجعة0 بؤن منسك

اية  تلبية يتم وأن الزايرين الخبراء للمراجعين المناس  الولت في متوافرة التمارير وإعداد

 مالوبة. إضافية معلومات او إيضاحات

 للمراجعة  سيخضع اللي األكاديمي للبرنامج اللاتي للتمييم تمريرا توفر المإسسة التعليمية0 بؤن

 الخارجية.

 وإعداد  الممدمة الوثايك لراءة للن في بما للزيارة بالتحضير يموموا بؤن الخبراء0 المراجعون

 الزيارة. إجراء في بها التي يسترشد االولية لتعليماتا

 المشاركين بما جميع لبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلو  تابيك في تاابك هنالن يكون ان .5

 المستمرين. والتحسين للمراجعة ويدعمها العملية وفلسفة رسالة يحترم

 مدة المراجعة. اوال المتبادل االحترام عن مفتوحا ينم حوارا التعليمية المإسسة وممثلو المراجعون يعمد ان .6

 نظامي.  بشكل ومدونة المتوافرة األدلة ومستندة إلال واضحة المراجعين أحكام تكون ان .7

 ةحة ما المإسسة تإكد وأن التمارير وهيكلة لمعيار وفما المناس  الولت في المراجعة تمرير اعداد يتم ان .8

 حمايك. من فيه يرد

البرنامج  عن ومتوازنا تمدم رايا منةفا بناءة المراجعة نم المستمدة اتاالستنتاج مجموعة تكون ان .9

 األكاديمي.

 االعتبار وإعداد بعين وأخلها نتايجها بدراسة الخارجية المراجعة من االستفادة علال لادرة المإسسة تكون ان .19

 اللزوم. عند للتحسين والعية خاة

 انزمٛٛى:

تسعال دايرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي إلال وضع وتابيك اجراءات للتمييم النظامي لجميع المراجعات  .2

الخارجية للبرامج األكاديمية التي تنظمها وسوف يال  من المإسسة التعليمية ورييس المراجعة والمراجعين 

ان ممتض . وستموم دايرة ضمان الجودة و المختةين ان يموموا بتمييم كل مراجعة خارجية عن اريك ملء استبي

 االعتماد االكاديمي بتحليل المالحظات المنهجية كما سيموم عند الضرورة بمتابعة اية ةعوبات تتم اإلشارة اليها. 

تفحص المالحظات المنهجية للخروج بتمارير موجزة تظهر بكما ستموم دايرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 

اهم الجوان  التابيمية لعملية المراجعة بما في للن المستويات العامة للرضا اللي يبديه المشاركون، إضافة إلال 

 ن الممارسات الجيدة وفرص التحسن المستمر.مامثلة 

 

 

 لبئًخ يظطهسبد يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٚٙ
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 البرامج مراجعة دليل في المستعملة اتالمصطلح تعريف

 معان التمارير وإعداد والخارجية الداخلية المراجعة و/او الدليل هلا في المستعملة المةالحات بعض تحتمل لد

 وضعت التعريفات االتية لتلن المةالحات0فمد ترد فيه. وإلزالة االبهام  التي السياق حس  مختلفة

 التخصص/ التخصصاتالحمول االكاديمية / مجاالت 

 .والفلسفة والهندسة والا  كالرياضيات الدراسة مجال او ومتراباة محددة مجاالت األكاديمية الحمول تةنف

 موضوعات علال تشتمل المثال سبيل علال اإلنسانية فالدراسات الواسع0 المجال لات الحمول تمسيم يتم ما وغالبا

 مناهج تجمع ولد. والتةوير الجميلة الفنون منها منفةلة تخةةات علال الفنون ملتتش ولد واألد ، كالتاريخ

 او الهندسة في كالرياضيات مختلفة وتخةةات موضوعات تضم لد او أكثر، او حملين البرامج بعض

 .األعمال إدارة في المحاسبة

 األكاديمية المعايير

 او المستو  علال وتشتمل. خارجية مرجعية نماا من باالستفادة التعليمية المإسسة تضعها محددة معايير هي

 في استخدامها ويمكن األكاديمي البرنامج نم الخريجون يكتسبها التي والمهارات المعارف من األدنال الحد

 .والمراجع التمييم

 االعتماد

 ان إثبات علال ممدرتها لتؤكيد تعليمية مإسسة او تعليمي لبرنامج ما منظمة او وكالة تمنحه اللي االعتراف هو

 انشاتها جودة لضمان فاعلة أنظمة المعنية المإسسة لد  وأن الممبولة بالمعايير يفي( )او البرامج البرنامج للن

 .المعلنة للمعايير وفمآ المستمر وتحسينها األكاديمية

 التحسين او العمل خطط

 سنة من ألكثر تابيمها يتم ولد المتوافرة. والتمييمات األدلة في النظر من المستمدة الوالعية التحسين خاا هي

 .التعليمية والمإسسة األكاديمية والبرامج الممررات مستو  علال سنة كل ومراجعتها إعدادها يج  انه إال واحدة

 الطلبة الممبولين

 للمبول سابمة معتمدة ساعات اجتازوا ممن الممبولون اولين فيهم بمن أكاديمي برنامج في المسجلون الالبة هم

 . األولال السنة بعد لما

 المعيارية/المرجعية النماط

 او حمل خريجي من المتولعة العامة والمهارات اإلنجاز لمستويات العامة التولعات المعيارية العبارات تمثل

 بممارنة تسمح الخارجية المرجعية فالنماا. داخلية او خارجية المرجعية المعايير تكون ولد معين. موضوع

 الداخلية المرجعية النماا اما والعالم. العراق له في المماثلة بالبرامج أكاديمي برنامج وجودة األكاديمية المعايير

 معينة. زمنية فمرة خالل التوجهات لتحديد او األكاديمية الحمول بين للممارنة استخدامها فيمكن

 

 المجموعة
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 تكون ولد. الداخلي ونظامها لرسالتها وفما التعليمية المإسسة تخدمها التي المجتمع المحددة من الشريحة تلن هي

 .أنشاتها في الداخلة واالفراد والمجموعات للمنظمات وفما او جغرافيا محددة

 الممرر اهداف

 الممرر يكملون اللين الالبة يحممها ان ينبغي التي المخرجات باعتبارها للممرر العامة األهداف عن التعبير يج 

 التعليمية. البرامج من أكثر او لبرنامج المحددة األهداف تحميك في تسهم ان ويج  للمياس. ولابلة مهمة كمزايا

 الدراسية المناهج او الدراسي المنهج

 لمخرجات وفما الممبول للاال  وتديرها المإسسة التعليمية تةممها التي بؤكملها المنظمة التعليمية العملية هي

 إمكانية إلال باإلضافة الالبة إنجازات والتعلم وتمويم التعليم وترتيبات المحتو  من وتتؤلف المالوبة، التعلم

 المكتبات، للن في بما ؛معينة لترتيبات وفما وخارجها الجامعة في المتوافرة المرافك من مجموعة استخدام

 والميدانية. ،والتدريبية ،والرياضية ،االجتماعية والدراسات الحاسو ، ودراسات

 المستمل الموجه )المهارات المكتسبة(التعلم الذاتي/ 

 عن في البحث والخريج الاال  تدعم والتي الدراسي بالمنهج المشمولة الشخةية للمهارات الفاعل التعزيز هو

 والتعلم اإللكتروني التعلم التعزيز أسالي  وتشمل نها.م والتعلم واستيعابها المنظمة وغير المنظمة الخبرات

 التعلم لدعم المستعملة األدوات ومن االنعكاسي. والتعلم والتدري  والواجبات الميداني والعمل واللاتي الشخةي

 التعلم وأدوات اللاتي التمييم وتمارير الدورية السجالت الرسمية الدراسية المحاضرات الموجه خارج اللاتي

 إلال للن. وما التفاعلية

 التعليم االلكتروني

بالبرنامج  الخاةة للمواد األولي او الثانوي المكون المعلومات تمنية باستخدام إلكترونية التعلم باريمة يكون لد

التحديد  علال يشتمل ولد. االخر  والتعلم التعليم مناح في داخال او بلاته مستمال يكون ولد الممرر. او األكاديمي

 اللاتي. التمييم عادة منويتض اللاتي، االختيار اريك عن والمواد المالوبة التعلم ومخرجات لألهداف اللاتي

 المحاضرات او النةوص تحويل يعد وال عنه. والمسإولية التعلم في اللاتية مستو  عامة بةورة وهو يزيد

 .  إلكترونيا تعلما لاته بحد مسبما المسجلة الوسايا إحد  إلال او إلكتروني إلال مولع الحالية

 الخارجي المميم/التمييم

 عن مستمل خارجي برأي للخروج ممرر او برنامج من جزء او محدد أكاديمي لبرنامج بتعين المإسسة ليام هو

 .العلمية الدرجة بمنح الخاةة االمتحانات في والمتحممة الموضوعة األكاديمية المعايير

 التمييم إطار

 لبل والزيارة الميدانية من اللاتي التمييم اساس ويشكل. األكاديمية البرامج لتمييم معيارية بنية التمييم إاار يوفر

 األكاديمية الحمول جميع في لالستخدام معد وهو األكاديمي، البرنامج مراجعة وتمرير المختةين المراجعين

 .والخارجية الداخلية المراجعات ولتابيمه علال التعليمية والمإسسات

 

 العامة )اللوائح( المفاهيم

 .أعمالها تحكم التي السياسات ضمن التعليمية للمإسسة الالزمة والتعليمات والنظم المبادئ هي
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  مؤسسة التعليم العالي

 الجامعية الدرجة علال الحةول إلال المإدية العالي التعليم برامج تمدم التي الجامعة او المعهد او الكلية هي

 .للن من أعلال درجة أية أو (/ دبلومالبكالوريوس) األولال

 المطلوبة التعلم مخرجات

 تكون ان ويج  للمخرجات. وفما برامجها من التعليمية المإسسة تريدها التي بالمعرفة المتعلمة النتايج هي

 المناس . بالمستو  الخارجية المرجعية المعايير تعكس وأن( لابلة للتمييم) للمياس ولابلة مرتباة بالرسالة

 الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام

 باالحتياجات فيها الداخلة والعناةر التعليمية برامجها تحميك لضمان التعليمية المإسسة تعتمده اللي النظام هو

 المخرجات إلال المستند الجودة إدارة نظام ويتضمن المستمرين. والتحسين للمراجعة تخضع وأن المحددة

 والمعولات المةور هواوج الجيدة الممارسات وتحديد والتمييم التمديم، إلال التةميم من للجودة محددة مواةفات

 السياسات لوضع للعمليات النظاميين تحسينالو والمراجعة والتعزيز التحسين وممترحات ومتابعة األداء، 

 التحسين المستمر. لدعم الفاعلة واألولويات واالستراتيجيات

 الوظائف/ العمل سوق

 الخريج يكون التي المجاالت من وغيرها البحثي التوجه ولات والتجارية المهنية التوظيف مجاالت توفر هو

 .  التخرج بعد فيها للعمل مإهال

 الرسالة بيان

 بيان الرسالة يعرض لد كما المجتمع. تنمية في ودورها التعليمة المإسسة مهمة بوضوح يحدد موجز بيان هو

 االستراتيجية. وأهدافها وليمها التعليمية المإسسة رإية حول موجزة مساندة بيانات

 المختص المراجع

 نفس من ليس المعني )اال انه الموضوع في خبرة لديه اللي او اإلدارية والخبرة المهني المستو  لو هو شخص

 لضمان التعليمي البرنامج بمراجعة المساهمة يمكنه بحيث المةالح، في تضار  لديه وليس التعليمية المإسسة

 .االعتماد لغايات او والخارجية الداخلية الجودة

 األكاديمي البرنامج

 بعد يحةلون اللين الالبة يمبل اللي للن بؤنه التعليمي البرنامج يعرف األكاديمي البرنامج مراجعة لغرض

 .اكاديمية درجة علال بنجاح إتمامه

 

 

 البرنامج اهداف

 )لضمان وتنفيلها االستراتيجية األهداف تاوير توجه بدورها والتي األكاديمي البرنامج لتمديم العامة الغايات هي

 المالوبة( النتاج تحميك أجل من بالعمل الالبة ليام من )للتؤكد المالوبة التعلم ومخرجات األهداف( تحميك
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 األكاديمي البرنامج مراجعة

 حالة وفي العالي. التعليم مإسسات جميع في التعليمية البرامج جميع علال األكاديمي البرنامج مراجعة تنابك

 بالمراجعة. مشموال بؤكمله البرنامج يكون تعليمية مإسسة من أكثر تعلم في التي البرامج

 :وهي العراق، في البرامج لمراجعة اهداف ثالثة وهنالن 

في الوزارة  األكاديمي الجودة واالعتماد ودايرة ضمان العالي التعليم مإسسات )في المرار ةانعي تزويد -1

برامج  جودة حول باألدلة المدعومة المةلحة( باألحكام اةحا  من وغيرهم والالبة األمور واولياء

 .مالتعل

 وتمييم االلتزام والتحديات الجيدة الممارسات حول بالمعلومات الداخلية الجودة ضمان ر عملياتتاو دعم  -2

 .ن المستمريالتحس

 .والدولي اإللليمي المستو  علال العراق في العالي التعليم سمعة تعزيز  -3

 ضمان الجودة

 وفما لكل برنامج تعليمي األكاديمية المعايير تحديد لضمان الالزمة المإسسة التعليمية الوسايل في تتوافر ان

 تولعات وتحمك مناسبة المعنية التحتية والبنية الدراسي المنهج جودة تكون وأن المماثلة، الدوليةللمعايير 

 علال لادرة التعليمية المإسسة تكون وأن المحددة المهارات من مجموعة خريجيها يمتلن وأن المعنية األاراف

 .التحسين المستمر

 منسك المراجعة

 المعلومات جمع في للمساعدة األكاديمي البرنامج مراجعة لتنسيك التعليمية ترشحه المإسسة اللي هو الشخص

 .المعلنة المراجعة أسالي  وتابيك وتفسيرها

 التمرير

 .التعليمي برنامجه وتمييمات األكاديمي البرنامج مراجعات الالاستنادا  المعدة المنتظمة التمارير

 التمييم الذاتي

 إلدارة داخلي نظام وضمن البرنامج مراجعة من كجزء معين أكاديمي برنامج بتمييم التعليمية المإسسة ليام هو

 .الجودة وضمان

 الزيارة الميدانية

 الميدانية الزيارة وتستمر األكاديمي. البرنامج مراجعة ضمن خارجين لمراجعين مختةين لها معد زيارة هي

 .لللن نمولجيا (1ويضم جدول ) يومين او ثالثة. لمدة عادة

 

 الوصف

 او محددة مرافك او ممررات واية منه المالوبة والمخرجات وبنيته البرنامج ألهداف التفةيلي الوةف هو

 .ومراجعته وتمديمه البرنامج لتةميم الالزمة المعلومات التوةيف ويوفر. فيه داخلة موارد

 العاللة ذات الجهات
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 حيث من للمإسسة التعليمية االنشاة في المشروعة المةلحة لات األفراد او المجموعات او المنظمات تلن هي

 الفاعلة االستراتيجية المراجعة عملية وتضم وإجراءاتها. الجودة أنظمة ضمان وفاعلية التعليم ومعاييره جودة

 علال المختلفة واهتماماتهم المعنية األاراف لمجموعات الدليك المد  ويعتمد المعنية. األاراف مجموعات اهم

 النااق. لتحديد عادة بدراسة المد  ويتحدد. المحلية وظروفها التعليمية أنشاتها ومد  التعليمية المإسسة رسالة

 قالتحباال والالبة الراغبين والخريجين الالبة الحاليين علال المشروعة المةلحة لات المجموعات وتشتمل

 الحكومية المعنية والراعين والوزارات التوظيفي واالم المإسسة التعليمية والوسا عايالتهم او امورهم واولياء.

 .وجدت المهنية إن واالتحادات والمنظمات الممولة المنظمات من وغيرهم

 / الخطط االستراتيجية االستراتيجية األهداف

 تموم والعية خاة إلال والمحولة رسالتها من والمستمدة بالمإسسة التعليمية الخاةة األهداف نم مجموعة هي

 تحميك إلال اريمها عن المإسسة تسعال التي الوسايل علال االهداف وتركز. باألدلة المدعومة التمييمات علال

يه، التمدير والتكاليف المسإول والشخص الزمني واإلاار معالجتها ينبغي التي االمور الخاة وتحدد رسالتها

 .اآلثار وتمييم التمدم لمرالبة ترتيبات تتضمن تنفيلية خاة وترافمها

 رمٛٛى انطهجخ

 لمياس التعليمية المإسسة بها تموم التي األنشاة من وغيرها االمتحانات تشمل التي اإلجراءات نم مجموعة هي

 الالبة لتةنيف وسيلة التمييمات توفر كما. وممرراته األكاديمي للبرنامج المالوبة التعلم مخرجات إنجاز ممدار

 وراء سعيا ومهاراته الاال  لمعارف الحالي المد  تحديد إلال التشخيةي التمييم إلنجازاتهم ، ويسعال وفمآ

 دون التعلم لمتابعة دعما وتمدمه الاال  اداء عن المعلومات التكويني التمييم ويوفر.  مناس  منهج اعداد

 في الاال  لتحةيل النهايي المستو  فيحدد الشمولي التمييم اما . بالضرورة التخرج أجل من عالمة احتسا 

 .األكاديمي للبرنامج المعتمدة الساعات في يدخل اللي الممرر نهاية عند او البرنامج

 تمييمات الطلبة

 األسالي  أكثر نمو للمخرجات. تحليل مع لياسية بنية في برنامجهم جودة حول الالبة آلراء جمع عملية هي

 والهييات اإللكترونية المإتمرات األخر  اآلليات ومن واالستبيانات، المسحية لدراساتااآلراء0  لجمع استخداما

 .األخر  واألوساا المجالس في والتمثيل المركزة العمل ومجموعات

 طرائك التعليم والتعلم

من  المالوبة التعلم مخرجات كيتحم علال الالبة لمساعدة التدريسيين يستخدمها التي الارايك مجموعة هي

 حالة ودراسة والندوات، التعليمية كالجلسات الةغيرة المجموعات وتعليم المحاضرات، للن امثلة ومن الممرر.

 الالبة ليكتس بحثية  اوراق ككتابة اتبوالواج المرارات، إلال والوةول المعلومات تحليل كيفية حول اال  لن

 وإجراء العملية المهارات الالبة إلكسا  العملية والجلسات الميدانية، والرحالت ،والتمديم اللاتي التعلم مهارات

 او العروض او التمارير وإعداد محددة استنتاجات إلال والوةول النتايج تحليل علال الالبة لتدري  التجار 

 .الملةمات


