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 خايعتاإلسكُذسيت  

 كهيتانتشبيت انُىعيت 

  قسى االقتصاد انًُزنً 

 ( 5105شٛص١ف خشٔثِػ دستعٝ )

 )أ( انبياَاث األساسيت : 

 ياخستيش انتشبيت انُىعيت في االقتصاد انًُزني : انبشَايــح إسى  -3

 " "اداسة يُزل واقتصادياث األسشة

 ) ظٕثبٟ(          )ِشصشن(       (  أـثدٞ)   ٔٛع تٌدشٔثِػ : -5

 قسى انعهىو انُفسيه وانتشبىيه     - قسى االقتصاد انًُزني تٌّغةٛي ػٓ تٌدشٔثِػ :تٌمغُ  -3

                                   

 5103  /  3/  4شثس٠خ آخش تػصّثد ٌّٛتصفثز تٌدشٔثِػ :   

 )ب( انبياَاث انًهُيت : 

 :انعايه ( أهذاف انبشَايح 3
 

ٚتٌّٙثستز تٌالصِر ٌف١ثذ ١ِٕٙر ٔثؼفر فٟ تٌّؽثي، عوٛت  ِف١ٍوثأ أٚ لل١ّ١ٍوث أٚ ثسف خثٌّؼطثٌح شض٠ٚذ تٌ 3/0

 .د١ٌٚث

شٛف١ش تٌصذس٠ح تٌّصؼّك ػٍٟ تٌّٙثستز تٌالصِر ٌٍّّثسعثز ت١ٌّٕٙر تٌفؼثٌور ٌصصٛتفوك ِوغ أ٘وذتف تٌص١ّٕوٗ  0/5

 تٌّغصذتِٗ.

شؼش٠ف  تٌطثٌح  خى١ف١ر لدتسذ ِٛتسد تالعشٖ ٚشّى١ٕٗ ِٓ طشق ٚ أعث١ٌح أؼشت  تٌدفوٛض رتز تٌلوٍر  0/3  

 خّؽثي لدتسذ تٌّٕضي ٚتلصلثد٠ثز تالعشٖ.

 شؼ١ّك  فُٙ تٌٕظش٠ثز تٌفث١ٌر ٌٍؼاللثز خ١ٓ لدتسٖ تٌّٕضي ٚ صفر تألعشٖ ٚتالعصٙالن . 0/4  

ؽثي تٌصخلص ٚتلصشتؾ تٌفٍٛي تٌؼ١ٍّر ٌٙث خالي لػذتد تٌشعثٌر شفذ٠ذ تٌّشىالز ت١ٌّٕٙر تٌّششدطر خّ 0/5

 تٌؼ١ٍّر

لدتسذ تٌؼّووً تٌّٕضٌووٝ خّووث فووٝ رٌووه شخطوو١ظ تٌٛؼدووثز ٚلدتسذ تٌّشووشٚػثز  شووذس٠ح  تٌطووالج ػٍووٟ 0/6   

 .تٌّٕض١ٌٗ ٌصٛتفك ت٘ذتف تٌص١ّٕٗ تٌّغصذتِٗ

ٌخدوشتز ٚ تٌّؼٍِٛوثز تٌّصؼٍمور خّؽوثي شط٠ٛش ِٙثستز تالشلثي )شف١ٙثأ ٚ وصثخ١وث أ( خّوث ٠غوًٙ شدوثدي ت 0/7  

 .لدتسذ تٌّٕضي
 

  :نهبشَايح انتعهيًيت انًستهذفت  انًخشخاث( 2

 انًعشفت وانفهى : -أ

ؼشف تٌمٛتػذ ٚتٌّدثدئ تالعثع١ر تٌخثصر خإدتسذ تٌّٕضي ٚتٌّؽثالز تٌّششدطر خّث ٠غّؿ ٠ص .0

 . خصٛض١ؿ تٌٕظش٠ثز ٚ تٌخطظ تٌدفع١ر

خّث ٠ضّٓ تٌّفثفظوٗ ٚصفر تالعشٖ ٖ ششش١ذتالعصٙالن ٚتٌّٛتسد ٠ٚفذدتٌؼاللر خ١ٓ لدتسذ  .5

 .ٚتٌّف١طٗ تٌّٕض١ٌٗتٌد١ةٗ ػٍٝ 

 .تٌّششٚػثز تٌّٕض١ٌٗ  للثِرلدتسذ تٌؼًّ تٌّٕضٌٝ ٠ٕٚثلش ٔظش٠ثز  .3

شأظ١ووط تٌّغووىٓ شخطوو١ظ تٌٛؼدووثز ٚتالعووصٙالن ٚػٕووذ ٠فووشق خوو١ٓ تٌؼٛتِووً تٌّخصٍفوور فووٝ   .4

 ِف١ٍثأ ٚ د١ٌٚثأ.فٝ ِشتـً تٌؼّش تٌّخصٍفٗ ِٚفشٚشثشٗ 

خثاللصلووثد ٚتٌصغوو٠ٛك ٚتٌؽووٛدٖ ٚلدتسذ تٌّشووشٚػثز تٌغ١ثعووثز تٌّصؼٍموور ٠ٚؼووذد تٌمووٛت١ٔٓ   .5

 ٚرٌه ػٍٟ تٌّغصٛٞ تٌّفٍٟ ٚتٌذٌٟٚ.تٌّٕض١ٌٗ تٌلغ١شٖ 

إدتسذ تٌّٕوضي ٌٍّشوصغ١ٍٓ خوٚتٌؼاللوثز تالعوش٠ٗ ٠شخظ خو١ٓ أعوظ تٌؽوٛدذ فوٟ تألدت  تٌّٕٙوٟ  .6

رتز تٌؼاللٗ ووذٚس تٌطفٌٛوٗ ٚتٌّغو١ٕٓ ٚسػث٠ور  تٌّخصٍفرٍّؤعغثز ٌٚٚتلصلثد٠ثز تالعشٖ 

 .تالـذتض ٚدٚس تٌض١ثفٗ

لدتسذ ٠مثسْ خ١ٓ ِٕث٘ػ تٌدفط تٌؼٍّٝ ٚ تألخفوثض تٌؼ١ٍّور ٚ تٌذستعوثز تٌفذ٠عور فوٟ ِؽوثي  .7

 . ػٕذ لػذتد تٌشعثٌرفٝ ِشتـً تٌؼّش تٌّخصٍفٗ ٚتلصلثد٠ثز تالعشٖ تٌّٕضي 

ٚتلصلووثد٠ثز تالعووشٖ  لدتسذ تٌّٕووضيدستعووثز فووٝ ١ّ٠ووضخ١ٓ تٌّٙووثستز تٌؼ١ٍّوور ٚتٌّؼ١ٍّوور  .8

 .ٌٍّشتـً تٌؼّش٠ٗ ٚتٌفةثز تٌّخصٍفٗ 



ٍّٛتسد  ٚتالؼٙضٖ تٌّٕض١ٌٗ تٌؼ١ٍّٗ تٌفذ٠عٗ ٌلدتسذ ٠ٕثلش تٌٕظش٠ثز تٌصٟ شمَٛ ػ١ٍٙث طشق   .9

 .تٌفذ٠عٗ

    خٍغثز تؼٕد١ٗ  ٠غصشؼغ تٌمٛتػذ ٚتٌّدثدئ ٚ أخالل١ثز تٌدفط تٌؼٍّٟ ٚ تٌّّثسعثز ت١ٌّٕٙر .01

 . لشت ٖ ٚوصثخٗ                

 

 انًهاساث انزهُيت : -ب

. ٠ٛظف ٔصثبػ تٌدفط تٌصٝ ششخظ خ١ٓ لدتسذ تٌّٕضي ٚتلصلثد٠ثز تالعشٖ ٚ سفث١٘ر تالعشٖ ػٍٟ 0

 ِغصٛٞ تالعشٖ ٚتٌّؽصّغ.

ٚ ٚتٌؼًّ تٌّٕضٌٝ . ٠غصٕدظ تٌد١ثٔثز تٌّصؼٍمر خإدتسذ ِٛتسد تالعشٖ ٚتألٔشطٗ تٌف١ثش١ٗ ت١ِٛ١ٌٗ 5

 ٌٍّشثوً تٌّششدطر ػٍٝ ِغصٜٛ تالعشٖ ٚتٌّؽصّغ ِف١ٍث ٚ د١ٌٚثأ. تٌفٍٛي تٌّٕثعدر  ُشمذ٠

تٌّشثوً تٌّصؼٍمر خّٛتسد  . ٠مثسْ خ١ٓ تٌّؼثسف تألعثع١ر فٟ تالدتسذ ٚتٌّؽثالز تٌّششدطر ٌف3ً

 .ٚتٌّؽصّغ  تٌفشد ٚتالعشٖ

 تٌّؽصّغ.. ٠م١١ُ تٌّخثطش تٌّصؼٍمر خلفر تألعشٖ ٚتٌد١ةٗ ػٍٟ ِغصٛٞ تٌفشد ٚ 4

 ػٕذ لػذتد تٌشعثٌر. تٌفشٚع تٌّششدطٗ خٗلدتسذ تٌّٕضي ٚألخفثض ٚتٌذستعثز فٟ ِؽثي ٠ٕٚمذ ت.٠فًٍ 5

ش١ّٕر ٚشط٠ٛش ٚعؼثدذ فٟ لدتسذ تٌّٕضي ٚتلصلثد٠ثز تالعشٖ . ٠ٛظف ٔصثبػ تٌدفٛض ـٛي دٚس 6

  ّؼثق()تالَ ٚتٌطفً ٚتٌّغٓ ٚتٌّشت٘ك ٚتٌ تالعشٖ

 .ٚص٠ثدذ تٔصثؼ١ر تٌفشدتٌؽّث١ٌٗ دتخً تٌّٕضي ٚستـر ٚعؼثدذ تألعشذ. تٌؼاللر خ١ٓ تٌم١ُ. ٠غصٕدظ 7

٠ٚمذَ تٌفٍٛي تٌّٕثعدر ٌٙث خّث ثالعشٖ خّٕث٘ػ خفع١ٗ ِخصٍفٗ . ٠فًٍ تٌّشىالز تٌّصؼٍمر خ8

 ِغصٛٞ تألدت . ٠فغٓ

 تٌّششٚػثز تالٔصثؼ١ٗ تٌلغ١شذ .ٔؽثؾ تلثِر ٠غصٕدظ تٌؼاللر خ١ٓ ِٙثستز تٌصغ٠ٛك ٚ. 9

 ٌٍّؽصّغ. أ١ّٕٚٗ ٚشط٠ٛش ٚضغ تٌفشد تٌمشتستز تٌّصؼٍمر خثٌغ١ثعثز تٌالصَ لشدثػٙث ٌص ٠غصٕصػ. 01

  

 انًهاساث انًهُيت وانعًهيت : -ج
 

 ٠طدك طشق تٌدفط تٌؼٍّٟ تٌّٕثعدر فٟ ِؽثي لدتسذ تٌّٕضي ٚتلصلثد٠ثز تالعشٖ .0

 تٌّّثسعر ت١ٌّٕٙر. فٝتألدٚتز فٟ لؼشت  خفٛض  تالدتسٖ ٚتالؼٙضٖ ٚتٌطشق ٚ ٠غصخذَ .5

٠غصخذَ تٌطشق  تٌدفع١ٗ تٌّخصٍفٗ فٟ دستعثز تألعشٖ ٚلدتسذ ِٛتسد٘ث ِغ شف١ًٍ تٌٕصثبػ ٚوصثخر تٌصمثس٠ش  .3

 . تٌخثصر خثٌصم١١ُ

ٌىً تٌّٙص١ّٓ خثألعشٖ ٚلدتسذ  السشثد ٚتٌصذس٠حٌٌالعصشثستز ٚشٛظ١ف تٌّٙثستز تٌؼ١ٍّر  .4

ٚتٌد١ةٗ تٌّٕض١ٌٗ صً تٌّخصٍفر ٌٍٕٙٛض خثالعشٖ ٚوزٌه ٌألفشتد ٚتألعشػدش ٚعثبً تٌصٛتِٛتسد٘ث 

 .ٚخثٌصثٌٝ تٌّؽصّغ وىً ٚتٌد١ةٗ تٌّف١طٗ

 .تألعشٖ الـص١ثؼثز أفشتد . ٠طٛس تالدت  فٝ تٌؼًّ تٌّٕضٌٝ ٚشخط١ظ تٌٛؼدثز ٚفمثأ  .5

ٚسػث٠ٗ تالَ ٚتٌطفً ػٍٝ صفر تألعشٖ . ٠طدك تالشصشتطثز ٚتٌّٛتصفثز تٌالصِر ٌٍففثظ  .6

 .تٌّٕضي ٚتٌّؼثق فٌّٟشت٘ك ٚتٌّغٓ ٚت

تٌّششدطر خثخإدتسذ ِٛتسد تالعشٖ ٚػًّ خشتِػ تٌصٛػ١ٗ ٚتالصِثز ٠فذد تٌّشثوً  .7

 ِٚٛتد تإلسشثد تٌّالبّر. خثعصخذتَ  طشق تٌّالبّر 

 خزٌه. ٌّؤعغثز تٌّؼ١ٕرٌخذِر ت٠طدك خذِثز تدتسذ تٌّٕضي ٚتلصلثد٠ثز تالعشٖ  .8

  تالعصٙالن ٚتٌؼاللثز تالعش٠ٗ  تٌّخصٍفر.٠لُّ خشتِػ شٛػ٠ٛٗ ِالبّر ٌفةثز تالعشٖ  ٌّشثوً  .9

 

 :االَتقانيهانًهاساث انعايت  -د 

 . ٠صمٓ ِٙثسذ تالشلثي تٌشفٟٙ ٚتٌىصثخٟ.0

 . ٠ٛظف شىٌٕٛٛؼ١ث تٌّؼٍِٛثز فٟ أدت  تٌّٙثَ تٌّخصٍفر.5

 . ٠غصخذَ ِلثدس تٌّؼشفر ٚ تٌّؼٍِٛثز تٌّخصٍفر.3

 تٌص١ّٕر ت١ٌّٕٙر. . ٠م١١ُ رتش١ثأ ٌصفذ٠ذ تالـص١ثؼثز تٌصؼ١ّ١ٍر 4ٚ

 تٌّخصٍفٗ. ت١ٌّٕٙرفٝ تٌغ١ثلثز . ٠شثسن فٟ فش٠ك ٚلظٙثس ِٙثستز تٌم١ثدذ 5



 . ٠صؼٍُ رتش١ثأ ٌض٠ثدذ تٌّؼشفر ٚ شفغ١ٓ تألدت  تٌّٕٟٙ.6

 . ٠صفىُ فٝ تٌٛلس خفؼث١ٌر ٚتٔؽثص . 7

 

 ( انًعاييش األكاديًيت  :1

 تٌّشتؼغ تٌخثسؼ١ر ٌٍّؼث١٠ش تٌم١ِٛر أٚ تٌؼث١ٌّر -أ-3

 شُ تٌشؼٛع تٌٝ تٌّؼث١٠ش تٌم١ثع١ر تٌؼثِر ١ٌٍٙةر تٌم١ِٛر ٌضّثْ ؼٛدذ تٌصؼ١ٍُ ٚتالػصّثد  

 Californiaٛال٠ر وث١ٌفٛس١ٔث ختٌٝ تٌّؼث١٠ش تٌخثسؼ١ر ٌدشٔثِػ تاللصلثد تٌّٕضٌٝ وزٌه ٚ

  ظُ تعصٕدثط ِؼث١٠ش ؼذ٠ذٖ 

 : انعالياث انًشخعيت( 4

% ِٓ لدً تػضث  ١٘ةر  51% ، تِث  81خٕغدٗ شُ تٌشؼٛع ٌٍّؼث١٠ش تٌخثسؼ١ر   -  4/0

 تٌصذس٠ظ خى١ٍر تٌصشخ١ر تٌٕٛػ١ر ؼثِؼر تالعىٕذس٠ر.

 

 ( هيكم ويحتىياث انبشَايح :4

  عثػثز سعثٌر ( 8 –ِمشسستز دستع١ر  56عثػر )  34ِذذ تٌدشٔثِػ -أ-4

   ١٘ىً تٌدشٔثِػ.-ج-4

 (8لخص١ثسٜ )  (  08ػذد تٌغثػثز تٌّؼصّذذ : لؼدثسٜ ) -0-ج-4

 % (46.5(  )05تد تٌصخلل١ر تالؼدثس٠ر  : ػذد  )ػذد تٌغثػثز تٌّؼصّذذ ٌّٛ -5-ج-4 

 %   (53.0(     )  6تد تٌصشخ٠ٛٗ تالؼدثس٠ر  : ػذد ) ػذد تٌغثػثز تٌّؼصّذذ ٌٍّٛ -3-ج-4

  % (31.7) ( 8ػذد تٌغثػثز تٌّؼصّذذ ٌٍّٛتد تالخص١ثس٠ٗ : ػذد  ) -4-ج-4

 

 

 

  



يس   

 نسم

ك              ىد 

 انًقشس
 اسى انًقشس

انُت   ااح انتعهيًي   ت انًس   تهذفت انت   ً ي   تى    يته   ا  عذد انساعاث االسبىعيت

 يعتًذة   بيقً َظشي )انكىد(

 أوال : انًقشساث انتخصصيت اإلخباسيت

3 
23032

44 

لدتسذ ِٛتسد 

 تألعشذ ٚش١ّٕصٙث                                                                                                           
2 2 1 

 3( د 1، 3، ( ج )2،3( ب )3،2،1،4أ)

2 
23032

42 

ششش١ذ تالعصٙالن 

 ٚـّث٠ر تٌّغصٍٙه
2 - 2 

 4،ج  ،  د9،ب32،أ33،أ30،أ4أ

1 
23032

44 

لدتسذ أػّثي 

 تٌّٕضي ِصمذَ
2 4 4 

 ، 30، ب31،أ2أ

4 
23032

44 

لدتسذ ٚشخط١ظ 

 ِصمذَ
2 2 1 

 ، 32،أ9أ

4 
23032

49 

ِدثدٜ  تاللصلثد 

 ٚتٌصغ٠ٛك
2 2 1 

 ، 33أ

 ثاَيا : انًقشساث انتشبىيت اإلخباسيت .

4 
23032

04 
 2 - 2 ِٕث٘ػ خفط

 1، ج 2، ب30أ

4 23003 
تإلـلث  ٚشف١ًٍ 

 تٌد١ثٔثز
2 4 4 

 30، ج 4،أ 2أ

9 
23032

04 

طشق شذس٠ظ 

ِصمذَ فٝ ِؽثي 

 تٌصخلص 

3 2 2 

 1،ج 32،ب 4، ب 4،أ2أ

 ثانثا : انًقشساث اإلختياسيت .

30 
50106

50 
 4 4 2 ِشتلدر تٌؽٛدذ

 33، ج  4،أ 1أ

33 
50106

55 

تٌفٓ فٟ تٌد١ةر ٚ 

 تٌّٕضي
3 2 2 

 4،ج 4،ب 32،أ 34،أ 1أ

32 
50106

53 

آٌٝ فٟ ـثعح 

 ِؽثي تٌصخلص
3 2 2 

 32، ج 32، ب32،أ 2،أ 1أ

31 
50106

54 

لشت تز خثٌٍغر 

تألؼٕد١ر فٝ ِؽثي 

 تٌصخلص
2 - 2 

 21، ج 33أ

34 
50106

55 

ـششتز تلصلثد٠ر 

 ِٕض١ٌر
2 2 1 

 ، 31،ج 32،أ 34أ

34 
50106

56 

صفر تألعشذ ٚ 

 تٌد١ةر
2 - 2 

 20،ج4،ج 4، ب32،أ34،أ 31،أ32،أ33،أ30أ

32 
50106

57 

ص٘ٛس ٚ ٔدثشثز 

 تٌض٠ٕر
2 2 1 

 34، ج32،أ 2،أ 39أ

34 
50106

58 

صٕثػثز غزتب١ر 

 ِٕض١ٌر
2 2 1 

 34،ج 33ب

34 
50106

59 

ِٕغٛؼثز ٚ 

 ِفشٚشثز ِٕض١ٌر
2 2 1 

 22،ج 34أ

39 
50106

61 

دستعثز فٟ 

 تٌّشت٘مر 

 ٚ تٌشدثج 
2 - 2 

 34،ج 34أ



20 
50106

60 

لدتسذ تألصِثز 

 تألعش٠ر
2 - 2 

 32،ج 32،أ 1أ

23 
50106

65 

تدتسذ ِششٚػثز 

 ِٕض١ٌر صغ١شذ
2 - 2 

 9،ج 1، ب 33،أ4أ

22 
50106

63 
 1 2 2 شأظ١ط ِٕضي ِصمذَ

 24،ج4، ج 31، ب4، ب32،أ34،ا4أ

21 
50106

64 

سػث٠ر فةثز 

 خثصر
2 2 1 

 34،ج3،ج 32،ب4أ

24 
50106

51 

ع١ىٌٛٛؼ١ر تألَ 

 ٚتٌطفً
1 - 1 

 39، 2،ج 34ب

 23،ج 34ب      



 انقبىل فً انبشَايح :( يت هباث 2

 

٠مدً تٌطثٌح تٌفثصً ػٍٝ دسؼر تٌدىثٌٛس٠ٛط ِٓ تـذٜ تٌؽثِؼثز تٌّؼصشف خٙث ِٓ تٌّؽٍوظ تالػٍوٝ  -0

 ىً خشٔثِػ.خمدٛي تٌٌٍذستعر خدشتِػ تٌذستعثز تٌؼ١ٍث ترت تعصٛفٝ ششٚط  ٌٍؽثِؼثز

٠غصٛفٝ تٌطثٌح ششٚط تٌمغُ تٌؼٍّٝ )لْ ٚؼذز( ٚأْ ٠فلً ػٍٝ ِٛتفمر ِؽٍوظ تٌمغوُ تٌّخوصص أْ  -5

 ِٚؽٍظ تٌى١ٍٗ . 

 أْ ٠غصٛفٝ تٌطثٌح تٌّغصٕذتز ٚتٌّٕثرغ تٌّطٍٛخٗ فٝ لدتسذ تٌذستعثز تٌؼ١ٍث.  -3

٠خصووثس تٌطثٌووح تٌّمووشستز تٌّٕثعوودٗ ٠ّٚووأل ّٔووٛرغ شغووؽ١ً ِمووشستز ٠ٚؼصّووذٖ ِووٓ تٌّششووذ تالوووثد٠ّٝ  -4

 ظ تٌمغُ. ٚسب١

 (  C+٠ىووووووووووووْٛ ـثصووووووووووووالأ ػٍووووووووووووٟ دسؼوووووووووووور تٌدىووووووووووووثٌٛس٠ٛط خصمووووووووووووذ٠ش ػووووووووووووثَ ؼ١ووووووووووووذ )  -5

 .أٚ ِث٠ؼثدي ٘زت تٌصمذ٠ش

٠ؽٛص ٌّؽٍظ تٌى١ٍٗ خٕث  ػٍٝ تلصشتؾ ِؽٍظ تٌمغُ تٌّخصص لدٛي شغؽ١ً تٌطثٌح تٌفثصً ػٍٝ دسؼر  -6

١وٗ فوٝ تٌدىثٌٛس٠ٛط فٝ غ١ش فشع تٌصخلص ٚرٌه خؼوذ تؼص١وثصٖ ػوذدت ِوٓ تٌّموشستز تٌذستعو١ٗ تٌصى١ٍّ

ِغصٜٛ تٌدىثٌٛس٠ٛط تٚ تػٍٝ ٚتٌصٝ ٠شت٘ث تٌمغُ ضشٚس٠ٗ، خف١ط ال ٠صؽثٚص ػذد تٌّمشستز تٌصى١ٍ١ّٗ 

ػٓ تسخؼر ِمشستز خششط تال شىْٛ ِصطٍدث عثخك ٌٍّمشستز تالعثع١ٗ ، ٚفٝ ـثٌور ص٠ثدشٙوث ػوٓ تسخؼور 

تٌّثؼغوص١ش،  ِمشستز ٠مضٝ تٌطثٌح عٕٗ شأ١ٍ١٘ٗ ٌٍٕؽوثؾ فوٝ ٘وزٖ تٌّموشستز وشوشط ٌصغوؽ١ً ِموشستز

 ٚال شفغح ٌٗ ٘زٖ تٌّمشستز ضّٓ عثػثز تٌدشٔثِػ.    

7-  
 ( نىااح انتقذو فً انبشَايح وإكًانه  :4 

 

  ٠شىً ِؽٍظ تٌمغُ ٌؽٕر تإلششتف ػٍٟ سعثٌر تٌّثؼغص١ش ٠ٚمَٛ تٌّشوشف تٌشب١غوٟ خؼّوً تٌّششوذ

 تألوثد٠ّٟ.

   ٠غووؽً تٌطثٌووح عووثػثز تٌشعووثٌر خٕووث  ػٍووٝ ِٛتفموور تٌّشووشف تألوووثد٠ّٝ تٌشب١غووٝ خؼووذ تؼص١ووثصذ ؼ١ّووغ

(  ػٍوٝ تأللوً خشوشط تٔؽوثصٖ عوثػثز Cتٌالصِر ٌٍفلٛي ػٍٝ تٌذسؼور خصموذ٠ش )+ تٌّمشستز تٌذستع١ر

 تٌّٕثلشر خٛتلغ عثػثذ ِؼصّذذ ٚتـذذ

عووثٌر ػووٓ عووٕر ١ِالد٠وور ِووٓ شووثس٠خ تٌصغووؽ١ً فووٝ وووً فلووً ٚال شمووً تٌّووذذ تٌألصِوور إلػووذتد تٌش          

 ٌّٛضٛع تٌدفط.

  ٠صمووووووووووذَ تٌطثٌووووووووووح لدووووووووووً ١ِؼووووووووووثد تٌّٕثلشوووووووووور خشووووووووووٙثدذ تؼص١ووووووووووثص تٌٍغوووووووووور تإلٔؽ١ٍض٠وووووووووور 

ِووٓ أـووذ ِشتوووض تٌٍغوور تٌصثخؼوور ٌٍؽثِؼوور أٚ ِووٓ تٌؽثِؼووثز تٌّٕووثظشذ ٚفمووثأ ٌّووث ٠مووشسٖ ِؽٍووظ تٌى١ٍوور 

 )تٌّثؼغص١ش( أٚ تٌّشتوض تٌذ١ٌٚر تٌّؼصّذذ.ِٚؽٍظ تٌؽثِؼر لدً ششى١ً ٌؽٕر تٌفىُ ػٍٟ تٌشعثٌر 

  شّٕؿ دسؼر تٌّثؼغص١ش ٌٍطالج تٌز٠ٓ ٠ؽصثصْٚ ِٕثلشر سعثٌصُٙ تٌؼ١ٍّر خؼذ لٔؽوثص ؼ١ّوغ تٌغوثػثز

تٌذستع١ر تٌّطٍٛخر ٌٍفلٛي ػٍٟ تٌذسؼر ػٍٟ أال ٠مً شمذ٠ش تٌّصٛعوظ تٌصشتوّوٟ ٌٍّموشستز ػوٓ ) 

C+ضوثف١ر أٚ لػوثدذ خؼول تٌّموشستز ٌصفغو١ٓ ( ٚلال ٚؼح ػٍٟ تٌطثٌوح تٌصغوؽ١ً فوٟ ِموشستز ل

 تٌّصٛعظ تٌصشتوّٟ ) لدً ششى١ً ٌؽٕر تٌفىُ ٚ تٌّٕثلشر(.

 \ 

 \ فووٝ تٌفلووً تٌذستعووٝ تٌٛتـووذ ٚٔلووفٙث فووٝ تٌفلووً وفووذ تللووٝ عووثػر ِؼصّووذذ ٠06غووؽً تٌطثٌووح

 تٌذستعٝ تٌل١فٝ.



 قىاعذ أساسيت

 -( :  3يادة ) 

و١ٍر تٌصشخ١ر تٌٕٛػ١ر خثإلعىٕذس٠ر تٌذسؼثز شّٕؿ ؼثِؼر تإلعىٕذس٠ر خٕث  ػٍٝ ِٛتفمر ِؽٍظ 

 تٌؼ١ٍّر ت٢ش١ر :

 . دسؼر ِثؼغص١ش تٌصشخ١ر تٌٕٛػ١ر فٟ لـذٜ تٌّؽثالز تألش١ر خصخللثشٙث تٌفشػ١ر 0

 )تاللصلثد تٌّٕضٌٟ ، تٌصشخ١ر تٌف١ٕر ، تٌصشخ١ر تٌّٛع١م١ر ، شىٌٕٛٛؼ١ث تٌصؼ١ٍُ ، 

تٌّٕث٘ػ ٚ طشق شذس٠ظ تٌصخلص " ٚأـذ شخللثز تٌؼٍَٛ تٌصشخ٠ٛر ٚ تٌٕفغ١ر فٟ ِؽثي

 "  تٌصخلص

. دسؼر دوصٛستٖ تٌفٍغفر فٟ تٌصشخ١ر تٌٕٛػ١ر فٟ لـذٜ تٌّؽثالز تألش١ر خصخللثشٙث تٌفشػ١ر 5

)تاللصلثد تٌّٕضٌٟ ، تٌصشخ١ر تٌف١ٕر ، تٌصشخ١ر تٌّٛعم١ر ، شىٌٕٛٛؼ١ث تٌصؼ١ٍُ ، ٚ أـذ شخللثز 

 تٌّٕث٘ػ ٚ طشق شذس٠ظ تٌصخلص "  ( .تٌؼٍَٛ تٌصشخ٠ٛر ٚ تٌٕفغ١ر فٟ ِؽثي تٌصخلص " 

. ٠ٚؽٛص لٔشث  دخٍِٛثز فٝ شخللثز أخشٜ شمصشـٙث تٌى١ٍر خّٛتفمر ِؽٍظ تٌؽثِؼر ٚتٌّؽٍظ 3

 تألػٍٝ ٌٍؽثِؼثز.

 يىاعيذ انذساست :  - ( : 2يادة ) 

 ٠مَٛ تٌٕظثَ تٌذستعٟ خثٌى١ٍر ػٍٝ أعثط ٔظثَ تٌفلٛي تٌذستع١ر ٚفمث ٌٕظثَ تٌغثػثز تٌّؼصّذذ 

ـذتز دستع١ر ( ، شٕمغُ تٌغٕر تٌذستع١ر لٌٟ فل١ٍٓ دستع١١ٓ فلً تٌخش٠ف ٚ فلً تٌشخ١غ ) ٚ

 ِذذ وً ِّٕٙث خّغر ػشش أعدٛػث شثِالأ تالِصفثٔثز  تٌصطد١م١ر ٚ تٌشف١ٙر 

ٚ تٌصفش٠ش٠ر تٌٕٙثب١ر ٌىً فلً ػٍٝ ـذذ ، ٚ ٠ؽٛص ٌّؽٍظ تٌى١ٍر أْ ٠مشس لضثفر فلً دستعٟ 

 ظثٌط 

ظّث١ٔر أعثخ١غ ػٍٝ أْ شضثػف ف١ٗ ػذد تٌغثػثز تٌذستع١ر تألعدٛػ١ر ) فلً تٌل١ف ( ِذشٗ 

تٌّخللر ٌىً ِمشس ، ٚ ٠خلص ٘زت تٌفلً أعثعث ٌٛـذتز تٌدفط ٚ تٌّٕثلشثز ٚ ٌدؼل 

 تٌّمشستز تٌذستع١ر تٌضشٚس٠ر ٚفمث ٌفثٌر وً طثٌح.

 05ٌّذذ  فلً تٌخش٠ف ) تٌفلً تٌذستعٟ تألٚي ( : ٠دذأ ِٓ تٌغدس تٌعثٌط ِٓ شٙش عدصّدش ٚ

 أعدٛع.

 05فلً تٌشخ١غ ) تٌفلً تٌذستعٟ تٌعثٟٔ ( : ٠دذأ ِٓ تٌغدس تٌعثٟٔ ِٓ شٙش فدشت٠ش ٚ ٌّذذ 

 أعدٛع.

 أعثخ١غ. 8فلً تٌل١ف ) تٌفلً تٌذستعٟ تٌعثٌط ( : ٠دذأ ِٓ تٌغدس تألٚي ِٓ شٙش ١ٌٛ٠ٛ ٚ ٌّذذ 

ذستعٟ خأعدٛػ١ٓ ػٍٟ ٠ؼٍٓ ػٓ ِٛػذ تٌصغؽ١ً فٟ أٞ ِٓ تٌفلٛي تٌعالظر لدً خذ  تٌفلً تٌ -

 تأللً.

 َظاو انذساست : -( : 1يادة ) 

عثػر ِؼصّذذ فٝ تٌفلً تٌذستعٝ تٌٛتـذ ٚٔلفٙث فٝ  08-٠05غؽً تٌطثٌح ف١ّث خ١ٓ         

 تٌفلً تٌذستعٝ تٌل١فٝ.

 انساعت انًعتًذة : -( :  4يادة ) 

ٚصْ وً ِمشس تٌغثػر تٌذستع١ر تٌّؼصّذذ ) تٌٛـذذ ( ٟ٘ ٚـذذ ل١ثط دستع١ر ٌصفذ٠ذ   

 خثٌٕغدر لٌٝ تٌّمشستز تألخشٜ ، ٚ ٟ٘ شؼثدي : ِفثضشذ ٔظش٠ر ِذشٙث عثػر ٚتـذذ فٝ تألعدٛع 

أٚ دسط شطد١مٟ ، أٚ شذس٠دثز ِؼ١ٍّر ِذشٙث عثػصثْ فٟ تألعدٛع ، أٚ فصشذ شذس٠دثز شطد١م١ر 

 ١ِذت١ٔر ِذشٙث أسخغ عثػثز فٟ تألعدٛع طٛتي تٌفلً تٌذستعٟ .

 ط ٌىً عثػر دستع١ر ِؼصّذذ .ٚٔظثَ أـصغثج تٌٕمث

 : انششوط انعايت نهقبىل و انتسديم - ( : 4يادة ) 



 ٠مدً تٌطثٌح تٌفثصً ػٍٟ دسؼر تٌدىثٌٛس٠ٛط فٟ تٌصشخ١ر تٌٕٛػ١ر أٚ ِث ٠ؼثدٌٙث      

 ِٓ ؼثِؼر تإلعىٕذس٠ر أٚ ِٓ لـذٜ تٌؽثِؼثز تٌّؼصشف خٙث ِٓ تٌّؽٍظ تألػٍٝ ٌٍؽثِؼثز ، 

 ٌٍذستعر خدشتِػ تٌذستعثز تٌؼ١ٍث. 

 ( . 04،  03ترت أعصٛفٟ ششٚط تٌمدٛي خىً خشٔثِػ ) ستؼغ ِثدذ 

 قىاعذ دساست يقشس : -( :  2يادة ) 

  ٠غؽً تٌطثٌح تٌّمشستز تٌذستع١ر تٌّطٍٛخر فٝ تٌصخلص تٌزٜ تٌصفك خٗ لدً خذ   تٌذستعر ٚخفذ

 أللٝ ٔٙث٠ر  تألعدٛع تألٚي .

 أٚ ٠ض١ف أٜ ِمشس لدً ٔٙث٠ر تألعدٛع تٌعثٔٝ ِــٓ خذت٠ر تٌفـلً  ٠فك ٌٍطثٌح أْ ٠فزف

 تٌذستعٝ

سخ١غ( تٚ ٔٙث٠ر تألعدٛع تألٚي ِٓ فلً تٌل١ف دْٚ أْ ٠ظٙش تٌّمشس تٌزٜ ـزفٗ فٝ -)خش٠ف

 شٙثدشٗ ٚخذْٚ أٜ ِلثس٠ف دستع١ر لضثف١ر.

 ت٠ر تٌفلً ٠غّؿ ٌٍطثٌح خثالٔغفثج ِٓ ِمشس دستعٟ لدً ٔٙث٠ر تألعدٛع تٌعثٟٔ ػشش ِٓ خذ

تٌذستعٟ تٌشخ١غ ٚ تٌخش٠ف ٚ تألعدٛع تٌغثدط ِٓ تٌفلً تٌل١فٟ ٚ ال شفغح ٌٍطثٌح 

 (.  Wعثػثز ٘زت تٌّمشس فٟ تٌّصٛعظ تٌصشتوّٟ ٚ ٠ظٙش ٌٗ فٟ شٙثدشٗ شمذ٠ش ) ِٕغفح 

  تٌغثػثز تٌصذس٠غ١ر ٌٍّمشس  75ال ٠غّؿ ٌٍطثٌح خذخٛي تالِصفثْ تٌٕٙثبٟ تال لرت ـضش ِٓ %

 ػذَ تعص١فث  ٘زٖ تٌٕغدر ٠ؼصدش تٌطثٌح ِٕغفح لؼدثس٠ث ِٓ تٌّمشس، ٚ فٟ ـثٌر 

 ( . FWٚ ٠ظٙش فٟ شٙثدشٗ شمذ٠ش ) ِٕغفح لؼدثسٞ  

  تٌطثٌح تٌزٞ ٠صؼزس ػ١ٍٗ دخٛي تالِصفثْ تٌٕٙثبٟ ٌّمشس أٚ لشّثَ خؼل ِصطٍدثشٗ ألعدثج لٙش٠ر

 % ِٓ ِصطٍدثز تٌّمشس  ٠75مدٍٙث ِؽٍظ تٌمغُ ، ٠ٚىْٛ لذ ـضش ٚ أدٜ 

( ٚ ٠ؽح ػ١ٍٗ أدت  تالِصفثْ فٟ تٌفلً  Iٍٟ تأللً ، ٠فلً ػٍٟ شمذ٠ش ) غ١ش ِىصًّ  ػ

 ( .  FWتٌذستعٟ تٌصثٌٟ ، ٚ لال ـلً ػٍٟ شمذ٠ش ) ِٕغفح لؼدثسٞ 

  ٞتٌّمشستز تٌصٟ ٠فلً ف١ٙث تٌطثٌح ػٍٟ شمذ٠شتز "ِٕغفح تؼدثسFW   " 

شذخً ٘زٖ تٌصمذ٠شتز فٟ  " ال شفغح ٌٗ عثػثز دستع١ر ٚ الI " "غ١ش ِىصًّ   W"ِٕغفح 

 ـغثج تٌّصٛعظ تٌصشتوّٟ ٌٍذسؼثز .

  ٖ٠فك ٌٍطثٌح لػثدذ تٌصغؽ١ً فٟ أٞ ِمشس عدك ٌٗ تٌٕؽثؾ أٚ تٌشعٛج ف١ٗ خغشض شفغ١ٓ شمذ٠ش

فٟ ٘زت تٌّمشس ، ٚ ٠ظٙش ٌٗ فٟ شٙثدشٗ تٌصمذ٠ش تألػٍٝ ػٕذ ـغثج تٌّصٛعظ تٌصشتوّٟ 

 " وّمشس لضثفٟ .  G P Aٌٍصمذ٠شتز " 

 ٌٍ طثٌح تٌصغؽ١ً فٟ ِمشستز دستع١ر خثسغ تٌمغُ أٚ تٌى١ٍر أٚ تٌؽثِؼر طثٌّث أٔٙث ِٓ ٠ؽٛص

خ١ٓ خشٔثِؽٗ تٌذستعٟ ، ٚ رٌه خؼذ ِٛتفمر ِؽٍظ تٌى١ٍر ، خٕث  ػٍٟ تلصشتؾ ِؽٍظ تٌمغُ ، ٚ 

 ".  G P Aشذخً ٘زٖ تٌّمشستز فٟ ـغثج تٌّصٛعظ تٌصشتوّٟ ٌٍصمذ٠شتز " 

 ٍٟشمذ٠ش ألً ِٓ "  ٌٍطثٌح تٌزٞ ٠فلً فٟ ِمشس ِث ػ C  ال ٠فغح ٌٗ ٘زت تٌّمشس " 

 ِٓ تٌغثػثز تٌّطٍٛخر ٌٍفلٛي ػٍٟ تٌذسؼر ِث ٌُ ٠فغٕٗ ، 

 "    G P Aٚ ٌىٕٗ ٠ذخً فٟ ـغثج تٌّصٛعظ تٌصشتوّٟ ٌٍصمذ٠شتز " 

  " ِٓ ً٠ٕزس تٌطثٌح لرت ـلً ػٍٟ شمذ٠ش ألC  فٟ ِمشس ، ٚ ٠شطح ِٓ تٌدشٔثِػ " 

 % ِٓ تٌغثػثز تٌّطٍٛخر ٌٍدشٔثِػ.31 " فCٝلرت ـلً ػٍٝ ألً ِٓ " 

  ال ٠فغح ٌٍطثٌح تٌّمشس تٌزٞ دسعٗ ٚ ِش ػ١ٍٗ أوعش ِٓ خّظ عٕٛتز ٚلس ـلٛي تٌطثٌح

 ػٍٟ تٌذسؼر .

   ٠صُ ـغثج تٌّصٛعظ تٌصشتوّٟ ٌٍذسؼثز G P A   ٌٟىً فلً دستع 

 تٌٕٙثبٟ ٚفمث ٌٍّؼثدٌر . CGPA    ٚ تٌـ



GPA = sum of point credit hours in all courses / sum of number of credit 

hours of all courses. 

  ًتٌّصٛعظ تٌصشتوّٟ ٘ٛ ػدثسذ ػٓ ِؽّٛع ٔمثط عثػثز ؼ١ّغ تٌّمشستز تٌذستع١ر تٌصٟ ـل

ػ١ٍٙث تٌطثٌح فٟ ؼثِؼر تإلعىٕذس٠ر ِمغَٛ ػٍٟ ِؽّٛع عثػثز ؼ١ّغ تٌّمشستز تٌذستع١ر 

 تٌصٝ دسعٙث خالي خشٔثِؽٗ تٌذستعٝ.

  ٠ّىٓ ٌٍطثٌح تٌصغؽ١ً فٟ ِمشس دستعٟ وّغصّغ ٚ فٟ ٘زٖ تٌفثٌر ١ٌظ ِطٍٛج 

 % 75ِٕٗ تٌٕؽثؾ فٟ تٌّمشس أٚ تعص١فث  ِصطٍدثز تٌٕؽثؾ ف١ٗ ،ٚفٟ ـثٌر ـضٛس تٌطثٌح 

 ". Lِٓ ـلص تٌّمشس أٚ أوعش ٠فلً تٌطثٌح ػٍٟ شمذ٠ش " ِغصّغ 

  ًشظٙش عثػثز تٌصغؽ١ً ٌشعثٌر أٚ خفط تٌطثٌح خالي تٌصغؽ١"I" ٚشغصدذي ج "S ًّلرت أو ""

" لرت سعح تٌطثٌح فٝ ِٕثلشر تٌشعثٌر" فٝ شٙثدشٗ ٚال شذخً or  "Uتٌشعثٌر ٚٔثلشٙث خٕؽثؾ 

 .GPAفٝ ـغثج تٌّصٛعظ تٌصشتوّٝ 

  ٗال ٠غّؿ ٌٍطثٌح خثٌصغؽ١ً فٟ ِمشس دستعٟ لرت وثْ ٌٙزت تٌّمشس ِمشس آخش ِطٍٛج دستعص

 طٍٛج دستعصٗ أٚالأ.لدٍٗ لال خؼذ تؼص١ثصٖ ٘زت تٌّمشس تٌّ

 : قىاعذ  قييى انًقشس -(:4يادة)

 ٠صُ شم١١ُ تٌّمشس ٌٍطثٌح ٚفمثأ ٌٍؽذٚي تٌصثٌٟ ـ١ط أْ وً عثػر دستع١ر شىثفا أسخؼر ٔمثط:
 Points Grade تعصششثدٜ 

شؼطٟ ٘زٖ تٌصمذ٠شتز ٌٍطٍدر تٌز٠ٓ أظٙشٚت أدت  ػثٌٟ فٟ 

 دستعصُٙ تٌؼ١ٍث.

Very high graduate caliber 

100-95 4. A 

 

>95-90 
3.666 A- 

90-85 3.333 B+ 

شؼطٟ ٘زٖ تٌصمذ٠شتز ٌٍطٍدر تٌز٠ٓ أظٙشٚت أدت  ِشضٟ فٟ 

 دستعصُٙ تٌؼ١ٍث.

Satisfactory level 

>85-80 3 B 

>80-75 2.666 B- 

>75-70 2.333 C+ 

شؼطٟ ٘زٖ تٌصمذ٠شتز ٌٍطٍدر تٌز٠ٓ أظٙشٚت أدت  غ١ش ِصٛلغ 

 تٌذستعثز تٌؼ١ٍث.ُِٕٙ ٌّغصٛٞ 

Not at the level expected in graduate work 

> 70-65 2 C 

> 65-60 1.666 C- 

> 60-55 1.333 D+ 

شؼطٟ ٘زٖ تٌصمذ٠شتز ٌٍطٍدر تٌز٠ٓ أظٙشٚت أدت  غ١ش ِشضٟ 

 Unsatisfactory levelفٟ دستعصُٙ تٌؼ١ٍث.
> 55-50 1 D 

 Fail > 50 0 F ستعح

 Incomplete  - I تٌّمشسغ١ش ِىًّ ِصطٍدثز 

 Audit  - L ِغصّغ

 S -  لرت أوًّ تٌشعثٌر ٚ ٔثلشٙث خٕؽثؾ . ٠Sؼطٝ تٌطثٌح شمذ٠ش 

شؼطٟ ػٕذ سعٛج تٌطثٌح فٟ ِٕثلشر تٌشعثٌر تٌؼ١ٍّر 

Unsatisfactory 
 - U 

 ِٕغفح لؼدثسٞ ِٓ تٌّمشس

Forced Withdrawal 
 - FW 

 ِٕغفح ِٓ تٌّمشس

Withdrawal 
 - W 

 

  حىيم انًقشساث : -(:4يادة)



خؼذ ِٛتفمر ِؽٍظ تٌى١ٍر ٚخٕث  ػٍٟ تلصشتؾ ِؽٍظ تٌمغُ ٠غّؿ ٌٍطثٌح خصف٠ًٛ ػذد ِٓ  -0

تٌّمشستز تٌذستع١ر عدك ٌٗ أْ دسعٙث فٟ ؼثِؼر أخشٞ أٚ فٟ و١ٍر أخشٞ ػٍٟ أْ شىْٛ 

ِٓ خ١ٓ تٌّمشستز تٌّطٍٛخر ٌٍفلٛي ػٍٟ تٌذسؼر ٚأْ ٠ىْٛ لذ ٔؽؿ ف١ٙث خصمذ٠ش ال ٠مً 

 Cػٓ 

% ِٓ ِؽّٛع 31ال ٠ض٠ذ ِؽّٛع عثػثز ٘زٖ تٌّمشستز ػٓ أٚ ِث ٠ؼثدٌٙث خششط أ

عثػثز تٌّمشستز تٌذستع١ر تٌالصِر ٌٍفلٛي ػٍٟ تٌذسؼر ػٍٟ أال شىْٛ لذ تـصغدس ٌٗ 

ٚـلً خٙث ػٍٟ دسؼر ػ١ٍّر أخشٞ ، وّث ال ٠ؽٛص شف٠ًٛ ِمشستز عدك ٌٍطثٌح 

ٛتز ٚلس دستعصٙث فٟ ٔفظ تٌؽثِؼر أٚ أ٠ر ؼثِؼر أخشٞ ِش ػ١ٍٙث أوعش ِٓ خّظ عٕ

 ـلٛي تٌطثٌح ػٍٟ تٌذسؼر.

٠ؽٛص ٌٍطثٌح تٌّغؽً فٟ أـذ خشتِػ تٌذستعثز تٌؼ١ٍث أْ ٠فٛي ِمشستز ٠ىْٛ لذ ٔؽؿ  -5

عدك ٌٗ أْ دسعٙث فٟ ؼثِؼر تإلعىٕذس٠ر  فٟ خشٔثِػ تٌصؼ١ٍُ  Cف١ٙث خصمذ٠ش ال ٠مً ػٓ

 تٌّغصّش 

 ثِػ.أٚ فٟ خشٔثِػ ٌُ ٠غصىٍّٗ لرت وثٔس ٘زٖ تٌّمشستز ِٓ ِصطٍدثز تٌدشٔ

 : انًششذ األكاديًي -(:9يادة)

٠فذد تٌمغُ ٌىً طثٌح ِششذتأ أوثد١ّ٠ثأ ِٓ أػضث  ١٘ةر تٌصذس٠ظ خٗ ِٚٓ ٌٗ ٔفظ  - أ

تٌصخلص تٌزٞ ٠شغح تٌطثٌح فٟ تٌصغؽ١ً ف١ٗ ٚرٌه ٌصمذ٠ُ تٌٕلؿ ٚتإلسشثد خالي فصشذ 

ٚأ٠ضثأ دستعصٗ ٚوزٌه ٌّغثػذشٗ فٟ تخص١ثس تٌّمشستز تٌذستع١ر تٌالصِر ٌّؽثي خفعٗ  

ٌصمذ٠ُ تٌٕلؿ ٚتإلسشثد فٟ تخص١ثس تٌّمشستز تٌذستع١ر تإلضثف١ر تٌصٟ لذ ٠فصثؼٙث تٌطثٌح 

ٌٍدشٔثِػ تٌذستعٟ ٠ٚىْٛ سأٞ تٌّششذ تألوثد٠ّٟ تعصشثس٠ث ١ٌٚظ لٌضت١ِثأ ٌٍطثٌح ٚرٌه 

 ـصٝ ٔٙث٠ر دستعصٗ .

وصٛستٖ ػٕذ تٌصغؽ١ً  ٠غصدذي تٌّششف تٌؼٍّٝ خثٌّششذ تألوثد٠ّٝ ٌطثٌح دسؼصٝ تٌّثؼغص١ش ٚتٌذ –ج 

 ٌٍشعثٌر.

  سسىو انذساست -(:30يادة)

شفلً سعَٛ تٌصغؽ١ً ػٓ وً عثػر دستع١ر ِؼصّذذ فٝ تٌفلً تٌذستعٝ ٚتٌصٝ ٠صُ شفذ٠ذ٘ث طدمثأ 

 ٌٍٕظثَ تٌزٜ ٠فذدٖ تٌّؽٍظ تألػٍٝ ٌٍؽثِؼثز.

 

 (  قىيى انُتااح انتعهيًيت انًستهذفت نهبشَايح  :4

 انعيُت األداة انًقيى

 ل١ووووووثط تعوووووصد١ثْ انًاخستيش طالب يشحهت  -3

 سضث تٌطثٌح  
300 % 

   استبياٌ انًستفيذوٌ -2

 3  قشيش  انًشاخعىٌ انخاسخييٍ -1
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