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 مقدمة

اللحيش  اليشسةل ليصميب   تُايذةت في  الاليةيت اللايةلةيت  لخطظ الذساسيةت ميا الاصب يش اسسبسيالبشامج وا إن

فيئن عليةيت   ليزا .مجبالث الايو لللسبسعت ف  مخليف اللايةل  واللشبوي، وليلسلجذاث الايلةت والللغةشاث اللقصةت ا

الخيييذمبث داء أ فيي  للةييضال  تسييللشاسعليةييت مللةييت ال ليبييشامج والخطييظ الذساسييةت ومقشسات يييباللطييو ش اللسييللش 

البيشامج تحيذ   ببإلضيبفت إليأ أن  ،هزا ف  مخليف اللخصصبث.مخشجبت ب وجودة  ،يلؤسسبث الجبماةتلاللايةلةت، 

، واملةبجيبث سيوا الاليل الللغةيشة ملطيبيبث اللصلةيت اللسيلذامت في لطيوس  واكي  ال صبغ  أن  هبوتطو شاسكبد لةت 

 الصيياةذعيييأ ممونييبث اللجلليي   تمؤسسييت تايةلةييت ميي  بقةييبو ييا ب جبماييت الييذوس اللمييبمي  ليةييض تلومييا هصييب  يي ت  

 والابلل . ،واإلقيةل  ، اللحي

 الاليةيتما إداسة جبمات تبو  بلخليف مسلو بت ب القةبد ت عييأ أهلةيت اللشكةيض عييأ أهيص عصب يش  بومش   

اللايةلةييت، وأهلةييت تحقةييا اللواءمييت بييةا مخشجبت ييب اللايةلةييت وملطيبييبث سييوا الالييل الايلةييت والاليةييت والل بس ييت 

 اللشتمضاث استةت:عيأ  اسلصذث ف  بصبء هزا الذلةل والل صةت

 (.8112/8188اإلسلشاتةجةت الثبنةت لجبمات تبو  ). الخطت 1

 (.8101. سؤ ت اللليمت )8

 (.8181. بشنبمج اللحول الوطص  )0

 (.8182. الخطت اللسلقبيةت ليلايةص الجبما  )آفبا( )4

لةميون   اليذلةل اإلجشاسي  ليبيشامج والخطيظ الذساسيةت في  جبمايت تبيو  إعيذادوقذ تص بحلذ هللا االنل بء ما 

أو إلغيبء البيشامج وبصيبء  أو تجلةيذ / تايةيا اسيلحذا  أو تطيو ش ميبلسعضبء هةئيت الليذس ل في   باسلششبد    بمشجا  

اللاللييذة فيي  اسييلحذا   واإلجييشاءاث الاصةييت واإلداس ييت ،والضييوابظ ،اسسييل بالخطييظ الذساسييةت ومقشسات ييب، ملضييلص  

الليي  تييص تصييلةل ب  وخييشاسظ سييةش الاليةييبث وبصييبء الخطييظ واللقييشساث الذساسييةت ونلييبر  الالييللبييشامج اوتطييو ش 

البيشامج  مةي   ص في  تحقةيا الجيودة في  مخشجبت يب ميا، مليب  سيوتسي ةل إنجبصهيب ،اإلجشاءاث ةسةشلل  وتطو شهب

 .والخطظ واللقشساث الذساسةت اللسلحذثت أو اللطوسة
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 :إدارح الجراهح والخطظ الذراصيخأ( 

 إىل تطٜٛس خدَاتٗا األنادمي١ٝ ايع١ًُٝ داَع١ تبٛىإداز٠ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ يف تطع٢ 

دٛد٠ عاي١ٝ َٔ خالٍ تبٓٝٗا يطٝاض١ ايتشطني  ٟطُإ تكدِٜ تًو اـدَات بػهٌ ْٛعٞ ذي ايع١ًُٝ;ايف١ٝٓ ٚ

املطا١ُٖ يف بٓا٤ خطط دزاض١ٝ ٚتطٜٛس ٚاضتشداخ بساَر أنادمي١ٝ تتٛا٤ّ مبدسداتٗا َع املطتُس، ٚ

زباب ايعٌُ يف ايكطاعني ايعاّ أزا٤ آضتطال  ; الايػسانات َع بٝٛت اـرب٠بٓا٤  َعِبسَتطًبات ضٛم ايعٌُ 

 .يًتعسف ع٢ً استٝاداتِٗ َٔ ايرباَر ٚاملٗازات، ٚاـاص

 :الشؤ ت -1

 .َستبط١ بطٛم ايعٌُ َتُٝص٠ يف كسداتٗا ايتع١ًُٝٝبساَر أنادمي١ٝ 

 :الشسبلت -8

االنادمي١ٝ يف كتًف ايهًٝات ٚاالقطاّ يف داَع١ تٛفري ايدعِ ٚايتدزٜب يبٓا٤ ٚتطٜٛس ايرباَر 

 .تبٛى، ٚصٛال اىل خسٜر َؤٌٖ َٓافظ يف ضٛم ايعٌُ احملًٞ ٚاإلقًُٝٞ ٚايدٚيٞ

 أهذاف إداسة البشامج والخطظ الذساسةت: -0

يف ًُطا١ُٖ ٖٛسٟ إىل تكدِٜ اـدَات ايٓٛع١ٝ; يبػهٌ د إداز٠ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝتٗدف 

عًُٞ َدزٚع، ٚتبطٝط اإلدسا٤ات املتبع١ يف ضبٌٝ ذيو  مبٓٗرتطٜٛس ايرباَر ٚاملٓاٖر ٚاـطط ايدزاض١ٝ 

 :ٜأتٞٚميهٔ تًدٝص أِٖ األٖداف فُٝا  .بايتٓطٝل َع كتًف ايهًٝات ٚأقطاَٗا األنادمي١ٝ

املٓاٖر ٚايتكِٜٛ اـطط ايدزاض١ٝ ًٚع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ يف فاالت َدزٚع ي تطٛزاملطا١ُٖ يف ؼكٝل  -1

 ٚضُإ دٛدتٗا َٔ خالٍ تها١ًَٝ األدٚاز ايٛظٝف١ٝ َع ايهًٝات ٚاؾٗات ذات ايعالق١.

 ٚايعامل١ٝٛط١ٝٓ اي َع اهل٦ٝات ٚاملؤضطاتاملعاٜري امل١ٝٓٗ يًٛظا٥ف ٚاملٗٔ اييت حيتادٗا ضٛم ايعٌُ  َٛا١َ٤ -2

 .ٚايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ

 .ؼطني أضايٝب ايعٌُ ٚإدسا٤اتَ٘ٔ خالٍ  ٚاـطط ايدزاض١ٝيف إداز٠ ايرباَر هفا٠٤ ؼكٝل اي -3

ايرباَر األنادمي١ٝ ٚخططٗا ايدزاض١ٝ َٚٓاٖذٗا  َٚتابع١ تطٜٛس اعتُادتعصٜص َبدأ ايػفاف١ٝ يف  -4

 ايع١ًُٝ.
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ايف١ٝٓ  إداز٠ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝيف تٓفٝر كتًف أعُاٍ  املتبع١ سٛضب١ ناف١ إدسا٤ات ايعٌُ -5

ايتشهِٝ  نإدسا٤ات اضتشداخ أٚ تطٜٛس ايرباَر، ٚإدسا٤ات ،َٚٛضٛع١ٝ ،بهفا٠٤ٚاإلداز١ٜ 

 .ٚاملٗين يًرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ ،األنادميٞ

ٚاستٝادات ضٛم ايعٌُ َٔ خالٍ يًذاَع١ دسدات ايتع١ًُٝٝ املاملطا١ُٖ يف ؼكٝل املٛا١َ٤ بني  -6

 ايدزاضات ايدٚز١ٜ املتدصص١.

 يدزاض١ٝ بايتٓطٝل َع األقطاّ األنادمي١ٝ ملدتًف ايهًٝات.َتابع١ تطٜٛس ايرباَر ٚاـطط ا -7

 

 داسة البشامج والخطظ الذساسةت:إل تالل ب  الشسةس -4

يًُعاٜري  اايرباَر ٚفًك إعدادَٔ االت كتًف اجمليف ٚايرتب١ٜٛ تطٜٛس ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ  تٓعِٝإٕ 

ٚاملطا١ُٖ يف ، ايدزاض١ٝٚاملكسزات ٚاـطط املٓاٖر تكِٜٛ اإلغساف ع٢ً ٚايدٚي١ٝ، ٚ ،ٚاإلق١ًُٝٝ ،احمل١ًٝ

ضايٝب طتُس ألاملتشطني اي، ٚتتطِ باؾٛد٠، ٚايتٓافط١ٝ َعسفّٝا، َٚٗازّٜاايتدطٝط ايطًِٝ ملدسدات تع١ًُٝٝ 

إداز٠ ايرباَر َٗاّ تتُجٌ أبسش . َٚٔ ثِ، ١ إلداز٠ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝايس٥ٝط يغا١ٜٖٞ ا ايعٌُ ٚإدسا٤ات٘

 :اآلتٞٚاـطط ايدزاض١ٝ يف 

يألضظ ٚايطٛابط املعتُد٠ يف إداز٠  اٚفًكاـطط ايدزاض١ٝ ٚ يًرباَر عتُادايطري يف إدسا٤ات اال -1

 .َٚعاٜري ضُإ اؾٛد٠ ٚاملتطًبات احمل١ًٝ ٚايدٚي١ٝ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ

مبا  ٚايتعًِ ايراتٞ يف اـطط ايدزاض١ٝ ،املطتكبٌَٚٗازات  ،ٚايسٜاد٠ ،بدا ايرتنٝص ع٢ً عٓاصس اإل -2

 ٚاالستٝاداتايدٚي١ٝ اؿدٜج١ ٚ احمل١ًٝ ٜطُٔ ايتُاٜص فُٝا بٝٓٗا ٚمبا ٜتُاغ٢ َع نٌ َٔ املُازضات

 .ايتع١ًُٝٝ

ايدزاض١ٝ يف كتًف ايهًٝات ملدتًف ايدزدات ايع١ًُٝ اييت أٚ املكسزات املٓاٖر  اعتُاداإلغساف ع٢ً  -3

 .متٓشٗا اؾاَع١

اإلغساف ع٢ً تطبٝل َٓاٖر املكسزات ايدزاض١ٝ بٗدف ايتشطني ٚايتطٜٛس هلرٙ املٓاٖر، ٚ َسادع١ -4

 ايدزاض١ٝ. يًُػازٜع ايتطٜٛس١ٜ يًُٓاٖر ايتٓفٝر١ٜاـطط 

 َتابع١ عٌُ ايًذإ املستبط١ بأعُاٍ إداز٠ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ. -5

اـطط ايدزاض١ٝ ٚاـطط  تٓفٝراإلغساف ع٢ً ؼهِٝ ايرباَر ٚاملٓاٖر ٚاـطط ايدزاض١ٝ، ٚ -6

 اإلدسا١ٝ٥ َٚتابع١ تٓفٝرٖا ٚتكٛميٗا.

األدي١ اـاص١  إعداد، ٚٚايف١ٝٓ إلداز٠ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝتبطٝط اإلدسا٤ات اإلداز١ٜ ايعٌُ ع٢ً  -7

 ٚتطٜٛسٖا َٚتابع١ تٓفٝرٖا. ،ٚتصُِٝ ايُٓاذز املطتدد١َ ،بٗا
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ٚؼطني أدا٥ِٗ َٔ خالٍ ؼدٜد االستٝادات  ،١ٝاملعٓٝني بايرباَر ٚاـطط ايدزاضت١ُٝٓ َٗازات  -8

 .ملٛظفٞ إداز٠ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝايتدزٜب١ٝ 

ايعٌُ ٚ ،َٔ َٛازد بػس١ٜ َٚطتًصَات ٚػٗٝصات إداز٠ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝؼدٜد استٝادات  -9

 َتابع١ تٛفريٖا.ع٢ً 

تطٜٛس  ٚاقرتاحٚإلاشاتٗا  ايدزاض١ٝإداز٠ ايرباَر ٚاـطط ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ ْػاطات  إعداد -10

 .يًذٗات املدتص١ٚزفعٗا  ملٛازدٖا ايبػس١ٜدا٤ اآل

ٚفتح قٓٛات تٛاصٌ بني األقطاّ ٚايهًٝات َٚؤضطات إقساز َتطًبات اؾاَع١ ٚاملطا١ُٖ يف ؼدٜد  -11

 األعُاٍ ضٛم ايعٌُ.

 .ايٛظٝف١ٝاختصاصاتٗا َٚطؤٚيٝاتٗا َٗاّ أخس٣ تهًف بٗا يف فاٍ  َا ٜطتذد َٔ -12

 داسة البشامج والخطظ الذساسةت:. ال ةمل اللصمةل  إل5

ٚاملطاْد٠  ،١ٚايعًُٝات ايس٥ٝط يٝتٓاضب ;اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ إلداز٠ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ بٓا٤مت 

 :اآلتٞايػهٌ  ، نُا ٜتطح يف َساعا٠ املس١ْٚ يف ذيو َعاييت تكّٛ بٗا اإلداز٠ سطب َٗاَٗا َٚطؤٚيٝاتٗا 
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 :لجراهحااصتحذاث وتطىير  ضىاثظوأصش . 1

 :١اآلتٝاألضظ ٚايطٛابط  َطاز ؽصصٜٞساع٢ عٓد اضتشداخ أٚ تطٜٛس أٟ بسْاَر أٚ 

 يف ايعايٞ ايتعًِٝ ٚفًطف١ ٚاؾاَع١ ٚايه١ًٝ ايكطِ أٖدافٚ ٚزضاي١ زؤ١ٜ َع ايربْاَر أٖدافاْطذاّ  .1

 .ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١

ٚمشٛهلا يًُعازف ٚاملٗازات ٚاـربات اييت ٜتطًبٗا  ،ؼكٝكٗا َٔ ايربْاَرٚضٛح األٖداف املساد  .2

 ايتدصص ٚصٝاغتٗا بػهٌ قابٌ يًكٝاع.

 .اؿدٜج١ يف ايتدصص احمل١ًٝ، ٚاإلق١ًُٝٝ، ٚايعامل١َٝٛانب١ ايرباَر ٚاـط١ ايدزاض١ٝ يالػاٖات  .3

يف اضتشداخ ٚتطٜٛس ايرباَر ٚاـطط  ٚايدٚي١ٝٚاإلق١ًُٝٝ َٔ ػازب اؾاَعات ايعسٜك١ احمل١ًٝ  اإلفاد٠ .4

 .َٔ خالٍ املكازْات املسدع١ٝ ايدزاض١ٝ َٚٓاٖذٗا ايع١ًُٝ

ـ اختٝاز بسْاَر املكازْات املسدع١ٝ يًُكسزات ايدزاض١ٝٚعٓد إدسا٤ املكازْات املسدع١ٝ يًرباَر ايٓعري٠  .5

 اتيتصٓٝفسد اداَع٘ ع٢ً َطت٣ٛ ايعامل ٚذيو ٚفكا أل 200اٍٚ انادميٞ َٔ داَع١ َصٓف١ ضُٔ 

 :Shanghai Classification: ARWU( ،)Universities Rankings) -: ١ اآلت١ٝايعاملٝ ١األنادميٝ

uniRank( ،)QS World University Rankings)( ،US News). 

الضتشداخ ٚتطٜٛس ٚػُٝد ٚتفعٌٝ ايتكٝد بُٓاذز إداز٠ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ األضاض١ٝ ٚاملعتُد٠  .6

 اـطط ايدزاض١ٝ.رباَر ٚٚإيغا٤ اي

بسفعٗا  الضتشداخ ٚتطٜٛس ٚػُٝد ٚتفعٌٝ ٚإيغا٤ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝايتكٝد باـطٛات اإلدسا١ٝ٥  .7

 َٔ خالٍ فًظ ايكطِ ٚفًظ ايه١ًٝ.

ناف١  ديٌٝ ايطايب ٚؼدٜج٘ باضتُساز، ع٢ً إٔ حيتٟٛ ايديٌٝ اـط١ ايدزاض١ٝ يًربْاَر ٚ إعداد .8

 .طالباياييت حيتادٗا  ٚايتعًُٝات ،زغاداتاإل

اـط١ ايدزاض١ٝ يًربْاَر أٚ كسدات ايتعًِ ال جيٛش إدسا٤ أٟ تطٜٛس بايتعدٌٜ أٚ باؿرف أٚ باإلضاف١  .9

 إال بعد:املطتٗدف١ 

ؽسز دفع١ ٚاسد٠ َٔ طالبٗا ع٢ً األقٌ، ع٢ً إٔ ٜتِ ايتطٜٛس بٓا٤ ع٢ً تٛدٝٗات صاسب ايصالس١ٝ  .10.1

 تٛدٝٗات اؾٗات َٔ خازز اؾاَع١.داخٌ اؾاَع١ أٚ 

ايتٛاصٌ َع ٚناي١ اؾاَع١ يًػؤٕٚ االنادمي١ٝ ممج١ً يف إداز٠ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ  .10.2

 يًشصٍٛ ع٢ً املٛافك١; يتفعٌٝ ذيو اإلدسا٤.
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 ري متٝص اـطط ٚايرباَر  ٚأُٖٗا:االيتصاّ مبعاٜ .10

ملؤضطات ايعٌُ يف ايكطاعات  إٔ تب٢ٓ ع١ًُٝ اضتشداخ أٚ تطٜٛس ايرباَر ع٢ً ساد١ سكٝك١ٝ .10.1

اؿه١َٝٛ ٚايكطا  اـاص باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، اضتٓاّدا إىل دزاض١ ع١ًُٝ، َٚكازْات َسدع١ٝ، 

 ٚاضتكصا٤ آلزا٤ خربا٤ ايتدصص.

إٔ ٜعتُد بٓا٤ ايربْاَر َٚا ٜتطُٓ٘ َٔ َكسزات ٚأْػط١ ٚخربات ع٢ً َعاٜري ٦ٖٝات اعتُاد  .10.2

ّٝا أٚ ّٝا، ٚايتأند َٔ َٛافك١ اختٝاز ٖرٙ اهل٦ٝات ملعاٜري املسنص ايٛطين يًتكِٜٛ  ايتدصص املعتُد٠ قً دٚي

 يًتدصصات اهلٓدض١ٝ(. ABETٚاالعتُاد األنادميٞ يف اختٝاز دٗات االعتُاد. )َجٌ: 

تٛفس املكسزات ايدزاض١ٝ خربات ٚاْػط١ يًطًب١ تؤًِٖٗ الدتٝاش االختبازات احمل١ًٝ اٚ ايدٚي١ٝ يف إٔ  .10.3

 .اٍ اختبازات املسنص ايٛطين يًكٝاع(ايتدصص) َج

باإلضاف١ إىل املٗازات ايع١ًُٝ ٚايتدصص١ٝ يًربْاَر ، إٔ ٜساعٞ ايربْاَر مبكسزات٘ ٚأْػطت٘ املدتًف١  .10.4

ع١ًُٝ بٓا٤ ٚصكٌ ١ٜٖٛ ايطالب ٚغدصٝتِٗ، ٚإنطابِٗ َٗازات ايكسٕ اؿادٟ ٚايعػسٜٔ )َجٌ: َٗازات 

 ت ايبشح، إخل(.االتصاٍ، َٗازات ايتفهري ايٓاقد، َٗازا

ّٝا ٚ/أٚ خربات ع١ًُٝ تهطب ايطالب  .10.5 إٔ تتطُٔ اـطط ايدزاض١ٝ ملدتًف ايرباَر تدزّٜبا َٝداْ

 املٗازات ايالش١َ يالضتعداد ملتطًبات ضٛم ايعٌُ.

إٔ ٜطع٢ ايكطِ املعين بايربْاَر يًبشح عٔ ايػسانات َع َؤضطات األعُاٍ، ٚعكد اتفاقٝات  .10.6

 ٚايتٛظٝف.ايتعإٚ يف فاٍ ايتدزٜب 

إٔ ٜٛفس ايكطِ املعين بايربْاَر ايهفا٤ات ايبػس١ٜ )أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاملٛظفني(، ٚايتذٗٝصات  .10.7

 املاد١ٜ )نايكاعات ٚاملدتربات ٚاملعاٌَ ٚاألدٗص٠( بػهٌ نف٤ ٚنايف.

إٔ تتطُٔ املكسزات ايدزاض١ٝ االضرتاتٝذٝات اؿدٜج١ يف ايتدزٜظ مبا ٜطُٔ زبط املٗازات اييت  .10.8

 بٗا ايطالب باستٝادات اجملتُع، ٚضٛم ايعٌُ.ٜهتط

 ٛفري َصادز تع١ًُٝٝ َتٓٛع١ ٚفّعاي١ يف دعِ أْػط١ املكسزات ايدزاض١ٝ.ت .10.9

إٔ تتطُٔ اـط١ ايدزاض١ٝ يًُكسزات ٚضا٥ٌ دعِ ايتعًِ اإليهرتْٚٞ ٚايتكٓٝات اؿدٜج١ يف  .10.10

 تدزٜطٗا.

ع٢ً اجملاالت املعسف١ٝ ٚاملٗاز١ٜ يف َساعا٠ األٖداف ايٛددا١ْٝ يف غدص١ٝ ايطالب ٚعدّ االقتصاز  .10.11

 بٓا٤ ايربْاَر.
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 تمىين وتطىير الجراهح الذراصيخ:وإخراءاد  هعبيير. 2

انب١ املطتذدات ايع١ًُٝ تكٛمي٘ يغاٜات ايتطٜٛس ٚايتشدٜح َٚٛ إىل ع١ًُٝ املسادع١ ايدٚز١ٜ يًربْاَرتٗدف 

املطاز ايتدصصٞ أٚ أٟ َٔ َهْٛات٘ إىل ر أٚ َاييت ميهٔ إٔ ػسٟ يًربْا ايتعدٜالت ٚتٓكطِ ،ٚايتك١ٝٓ

 قطُني ُٖا:

ايتغٝريات اييت ميهٔ إٔ  ٖٚٞ اؾٖٛس١ٜ يف ايربْاَر ٚاـط١ ايدزاض١ٝايتطٜٛس ٜٚكصد ب٘ ايتعدٜالت  أ(

 ، َٚٔ تًو ايتعدٜالت:تطاٍ َهْٛات ايربْاَر ٚاـط١ ٚاملكسزات ايدزاض١ٝ

 .مبا ٜتٓاضب ٚاستٝادات ضٛم ايعٌُ تعدٌٜ كسدات ايتعًِ يًربْاَر أٚ املطاز ايتدصصٞ .1

 َٚط٢ُ ايدزد١ ايع١ًُٝ اييت ميٓشٗا ايربْاَر أٚ املطاز ايتدصصٞ.املؤٌٖ ايعًُٞ تعدٌٜ  .2

 .أٚ املطاز ايتدصصٞتعدٌٜ زؤ١ٜ ٚزضاي١ ٚأٖداف ايربْاَر  .3

 ٚايتك١ٝٓ. ١َهْٛات ايربْاَر بطبب ايتطٛزات ايعًُٝتعدٌٜ  .4

 .ملكسزات اـط١ ايدزاض١ٝ١ٝ ٚاملسادع ايعًُٚتطٜٛس املٓاٖر تعدٌٜ  .5

 تعدٌٜ ايطاعات املعتُد٠ يًُكسزات ايدزاض١ٝ ألنجس َٔ َكسز دزاضٞ. .6

 .تعدٌٜ َطتٜٛات املكسزات ايدزاض١ٝ ألنجس َٔ َكسز دزاضٞ .7

 تعدٌٜ فُٛ  ايطاعات املعتُد٠ يًربْاَر. .8

 تعدٌٜ فُٛ  ايطاعات ايفع١ًٝ يًربْاَر. .9

 سزات ايدزاض١ٝ.فُٛ  ايطاعات املعتُد٠ ع٢ً املكتٛشٜع  .10

 .ع٢ً املكسزات ايدزاض١ٝ ايفع١ًٝتٛشٜع فُٛ  ايطاعات  .11

 تٛشٜع املكسزات ايدزاض١ٝ بني ْعس١ٜ ٚع١ًُٝ ٚتدزٜب. .12

 تعدٌٜ تٛشٜع ايطاعات املعتُد٠ ملطت٣ٛ فأنجس َٔ َطتٜٛات اـط١ ايدزاض١ٝ. .13

 عدد املكسزات ايدزاض١ٝ يًدط١ ايدزاض١ٝ يًربْاَر. .14

 اض١ٝ.ايدز تعدٌٜ أمسا٤ املكسزات .15

 تعدٌٜ َطاَني املكسزات ايدزاض١ٝ. .16

 تعدٌٜ ْٛ  املكسزات ايدزاض١ٝ نُتطًبات ادباز١ٜ أٚ اختٝاز١ٜ أٚ سس٠. .17
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 تعدٌٜ ْٛ  املكسزات ايدزاض١ٝ نُتطًبات ز٥ٝط١ٝ أٚ َتصا١َٓ أٚ ضابك١. .18

 ايتعدٜالت:، َٚٔ تًو س١ٜ يف ايربْاَر ٚاـط١ ايدزاض١ٝاؾٖٛغري ٜٚكصد ب٘ ايتعدٜالت  ايتعدٌٜ اؾص٥ٞ (ب

 .سرف َكسز دزاضٞ نُتطًب ز٥ٝطٞ .1

 .سرف َكسز دزاضٞ نُتطًب َتصأَ .2

 .سرف َكسز دزاضٞ نُتطًب ضابل .3

 اختٝازٟ.تعدٌٜ َطت٣ٛ َكسز دزاضٞ  .4

 تعدٌٜ َسدع دزاضٞ، َع ضسٚز٠ ؼدٜح إداز٠ ايرباَر ٚاـطط بريو. .5

 ؼدٜح، َع ضسٚز٠ ؼدٜح إداز٠ ايرباَر ٚاـطط بريو. .6

 

 :وتطىير الجراهح الذراصيخ هعبيير تمىينأ( 

 .رباَر ٚاـطط ٚاملٓاٖر ايدزاض١َٝساعا٠ َبدأ تستٝب األٚيٜٛات يف تطٜٛس اي .1

١ٜ املطتكب١ًٝ ؤَساعا٠ َستهصات ايت١ُٝٓ املطتدا١َ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ مبا ٜتٓاضب َع ٚاقع ايس .2

 يًًُُه١.

١ٝ: سٝح جيب َساعا٠ ؼًٌٝ ايٛضع ايسأٖ َساعا٠ ايٛاقع ٚاإلَهاْات املتاس١ ٚاملتطًبات املطتكبً .3

 ٚإَهاْات٘ اؿاي١ٝ ٚاملتٛقع١.، ٚأبعادٙ ،بهاف١ ظسٚف٘

اييت  ٚايعٓاصس ،غا١ًَ ؾُٝع اؾٛاْباـط١ تهٕٛ عٝح  ،ايػٍُٛ ٚايتهاٌَ َساعا٠ تطبٝل َفّٗٛ .4

 ١.ٚاملٝداْٝ ١،ٚاملٗازٜ ١،ايتطبٝكٝٚ ١،ايٓعسٜ :اْبٛايتهاٌَ بني اؾٚتتطِ بهلا دٚزٖا يف ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ. 

 .تٛافل ايربْاَر ايدزاضٞ َع املعاٜري ايدٚي١ٝ َٚعاٜري ١٦ٖٝ االعتُاد ايٛطين ٚاالطاز ايٛطين يًُؤٖالت .5

 .تٛافل قت٣ٛ ايربْاَر ٚبٓا٥٘ َع زضايت٘ ٚ اٖداف٘ ٚ كسدات٘ .6

ايطسٚز١ٜ يًتطٜٛس تٛفس املعًَٛات ٚ ،دزاضات ٚاقع١ٝ َٚٛضٛع١ٝ ، املب١ٝٓ ع٢ًدق١ ايبٝاْات ٚاإلسصا٤ات .7

 .َٔ بٝاْات ْٚتا٥ر ٚدزاضات َٚكازْات َسدع١ٝ

 األٖداف املسد٠ٛ.عٝح تهٕٛ اـط١ قاب١ً يًتعدٌٜ مبا ٜتفل ٚاملس١ْٚ:  .8

 .ايرباَر ًَٚشكاتٗا األضاض١ٝ باؾُٛد خططيهٝال تتصف ; اضتُساز١ٜ ايتكِٜٛ ٚايتطٜٛس .9

 .َساعا٠ َبدأ ايعٌُ بسٚح ايفسٜل .10
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داز٠ ايرباَر إضظ ٚاملبادئ ايعا١َ ٚاـاص١ يًرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ املعتُد٠ يف اؿسص ع٢ً اتبا  األ .11

 .ٚاـطط ايدزاض١ٝ

 احملدث١.ٚكتًف ايُٓاذز  املعتُد٠،دسا١ٝ٥ اتبا  اـطٛات اإلب ايتكٝد .12

 

 :إخراءاد تمىين وتطىير الجراهح الذراصيخة( 

 تاز إىل تطٜٛس ٚؼدٜح.سصس ايرباَر األنادمي١ٝ ٚخططٗا َٚٓاٖذٗا ايدزاض١ٝ اييت ؼ .1

 ( يهاف١ ايرباَر سطب أٚيٜٛات تطٜٛسٖا.SWOT Analysisايسباعٞ ) ؼًٌٝ ايب١٦ٝ .2

 ؼدٜد أٚيٜٛات ايتطٜٛس يًرباَر ٚخططٗا َٚٓاٖذٗا ايدزاض١ٝ. .3

 .داخٌ ايه١ًٝ ٚخازدٗاقطاّ املع١ٝٓ األاضتطال  آزا٤ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف  .4

 .داخٌ ايه١ًٝ ٚخازدٗاقطاّ املع١ٝٓ األيف  طالباضتطال  آزا٤ اي .5

 يف نٌ بسْاَر َكرتح يًتطٜٛس. طالبيً يتكِٝٝ ٓتا٥ر ايفص١ًٝ ٚايٓٗا١ٝ٥ ايؼًٌٝ  .6

 ٚأدبٝات فاٍ ؽصصات ايرباَر األنادمي١ٝ. ،َٔ ايبشٛخ ٚايدزاضات ايع١ًُٝ اإلفاد٠ .7

ا ٜتٓاضب َٚتطًبات ايت١ُٝٓ ؼدٜد األٖداف ايس٥ٝط١ ٚاإلدسا١ٝ٥ يًرباَر األنادمي١ٝ املكرتح تطٜٛسٖا مب .8

 املطتدا١َ يف املًُه١.

ٗازات زباب ايعٌُ يف ايكطاعني ايعاّ ٚاـاص يًتعسف ع٢ً استٝاداتِٗ َٔ ايرباَر ٚاملأزا٤ آاضتطال   .9

 .ٚؼدٜد استٝادات ضٛم ايعٌُ

قٝاع َطت٣ٛ تٗدف إىل َٛضٛع١ٝ يًُدخالت، ٚايعًُٝات، ٚاملدسدات  آدا٤ َؤغسات إعداد َصفٛف١ .10

 كدّ يف ؼكٝل األٖداف املسدٛ ؼكٝكٗا.ايت

ايبد٤ بإدسا٤ات بٓا٤ اـطط ايدزاض١ٝ يًرباَر ٚؼدٜد َكسزاتٗا ايدزاض١ٝ سطب األضظ املعتُد٠ يف  .11

 إداز٠ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ.

 أٚ اـط١ َٚكسزاتٗا ايدزاض١ٝ.املكرتح، ايربْاَر تطٜٛس  اعتُاداضتهُاٍ إدسا٤ات  .12
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 :والترلين لومرراد الخطخ الذراصيخلىاعذ الترهيز . 3

ــص   ايتكٝـــــد بكٛاعـــــد تسَٝـــــص ٚتـــــسقِٝ املكـــــسزات ايدزاضـــــ١ٝ جيـــــب  ٚذيـــــو يتٛسٝـــــد عًُٝـــــ١ ايرتَٝـــ

 اآلتٞ:اتبا  ْعاّ ايرتَٝص ٚايرتقِٝ سٝح جيب ، ٚايرتقِٝ

ٜساعــٞ عٓـــد إعطــا٤ ايرتَٝـــص يًُكــسز ايدزاضـــٞ َطــت٣ٛ املكـــسز ، ٚتطــاف عبـــاز٠ َتطًــب ضـــابل عٓـــد        .1

ٚايـــيت ٜٓبغـــٞ عًـــ٢ ايطايـــب دزاضـــتٗا ٚايٓذـــاح فٝٗـــا قبـــٌ دزاضـــت٘ ملكـــسزات أخـــس٣ تتكـــدّ    بعـــمل املكـــسزات 

 .األٚىل ٖٚرا ٜرتى تكدٜسٙ يألقطاّ املع١ٝٓ اتع٢ً َطت٣ٛ املكسز

ــٔ )    .2 ــٕٛ َـ ــٞ ٜٚتهـ ــسز ايدزاضـ ــص يًُكـ ــا٤ ايسَـ ــسٚف4 - 3إعطـ ــٛ     ( سـ ــاٍ َٛضـ ــ٢ فـ ــدٍ عًـ ــسز ٜـ املكـ

 ًٝ٘.ع٢ً إٔ تهٕٛ اؿسٚف اضتٗالي١ٝ يًُٛضٛ  أٚ داي١ ع

 الرهس املوضوع الرهس املوضوع

Arabic ARAB Computers COMP 

Anatomy ANAT Education EDU 

Histology HIST Economics ECON 

Engineering ENGI Business BUSI 

Accounting ACCT Management MANG 

Statistics STAT Mathematics MATH 

 

 :اآلتٞ( خاْات، سطب 3ايسقِ يًط١ٓ ايدزاض١ٝ اييت ٜدّزع بٗا املكسز ٜٚتهٕٛ َٔ )إعطا٤  .3

 الرهس السنت الرهس السنت

 2 ايط١ٓ ايجا١ْٝ 1 ايط١ٓ األٚىل

 4 ايط١ٓ ايسابع١ 3 ايط١ٓ ايجايج١

 6 ايط١ٓ ايطادض١ 5 ايط١ٓ اـاَط١
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املكـــسز، ٚخاْـــ١ اآلســـاد ٚايعػـــسات تـــدٍ إٔ تــدٍ خاْـــ١ امل٦ـــات عًـــ٢ ايطـــ١ٓ ايدزاضـــ١ٝ ايـــيت ٜـــدّزع بٗـــا   .4

 ع٢ً تستٝب املكسز باـط١ ايدزاض١ٝ يًربْاَر.

 ملطتٜٛات اـط١ ايدزاض١ٝ يًربْاَر. اإٔ ٜتِ ايرتَٝص ٚايرتقِٝ بػهٌ تصاعدٟ ٚفًك .5

 .جيب نتاب١ زَص ٚزقِ املكسز بايًغتني ايعسب١ٝ ٚاإللًٝص١ٜ .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ثنبء هصفىفخ هخرخبد التعلن وطرق الميبس ضىاثظ. 4

متجٌ َصفٛف١ كسدات ايتعًِ يًرباَر ٚاملكسزات ايدزاض١ٝ ْتٝذ١ َٔ أِٖ ايٓتا٥ر املستبط١ بع١ًُٝ 

البّد َٔ َساعا٠  ،يرا .أٚ ايدزاضات ايب١ٝٓٝ ،أٚ ايتطبٝك١ٝ ،األنادمي١ٝ ايٓعس١ٜايتدطٝط املطبل يًرباَر 

 ٚفل ايطٛابط اآلتٞ تفصًٝٗا: املٛضٛع١ٝ ٚايدق١ يف تكدٜس كسدات ايتعًِ

 :ضوابط عامة -أواًل

ايتعًِ املتٛقع١ َٔ خالٍ َكسز ٚاسد ع٢ً األقٌ، يرا  )ْٛاتر( جيب إٔ ٜتشكل نٌ كسز َٔ كسدات .1

 جيب إٔ تكرتٕ كسدات ايتعًِ املتٛقع١ مبكسزات اـط١ ايدزاض١ٝ يًربْاَر.

مبا ال ٜتعازض َع  إذا تبني ٚدٛد كسز َٔ كسدات ايتعًِ بدٕٚ َكسز فٝذب إجياد َكسز آخس ددٜد .2

 .فُٛ  ايطاعات املعتُد٠ يًدط١ ايدزاض١ٝ

ِ نٌ َكسز َٔ َكسزات اـط١ ايدزاض١ٝ يف ؼكٝل كسز ٚاسد َٔ كسدات ايتعًِ ع٢ً جيب إٔ ٜطٗ .3

 .ٚميهٔ ألنجس َٔ َكسز ايتػازى يف ؼكٝل كسز أٚ أنجس َٔ كسدات ايتعًِ املطتٗدف١األقٌ، 

 الرهس التسلسل السنت

 املئبث العشراث اآلحبد

1 0 2 ARAB 

2 0 4 MATH 

1 1 1 EDU 

0 1 3 MANG 

1 0 5 ANAT 
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فٛف١ َص إعدادجيب تٓطٝل ايتعإٚ بني أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يًربْاَر ٚايرباَر األخس٣ يًه١ًٝ عٓد  .4

 اد٠ َٔ خرباتِٗ.ايتعًِ املتٛقع١ يإلف كسدات

 صياغة: ال ضوابط -ثانًيا

( َطت٣ٛ -( َطت٣ٛ ايتأضٝظ يًُعازف، -تكطِ كسدات ايتعًِ املطتٗدف١ إىل ثالث١ َطتٜٛات:  .1

 ( َطت٣ٛ ايتُهٔ يًهفا٤ات.-املُازض١ يًُٗازات، 

 يهاف١ َفسدات اـط١ ايدزاض١ٝ يًربْاَر.مبدسدات ايتعًِ  َستبط١ .2

 ال ٜػٛبٗا ايغُٛض. ٚاضش١ ٚقدد٠ ٚبدق١ذات َؤغسات قٝاع  .3

 .اٚ/أٚ ْٛعّٝ انُّٝ اقٝاّض َالسعتٗا ٚقٝاضٗا ضٗٛي١ .4

 .ع٢ً ضًٛى املتعًِ ٚيٝظ ع٢ً ْػاط ايتعًِ َسنص٠ .5

 .فعٌ ٚاسد فكطَكتصس٠ يف عبازاتٗا ٚمجًٗا ع٢ً  .6

 َطبًٛقا بـ )إٔ( املصدز١ٜ.إٔ تبدأ مج١ً تٛصٝف كسدات ايتعًِٝ بصٝغ١ ايفعٌ املطاز  صسحًيا، أٚ  .7

 .فاالت ايتعًِ املدتًف١ ناف١ متجٌ .8

 

 :األداءقياض مؤطرات  ضوابط -اثالًج

 .ٚقدد٠ إٔ تهٕٛ ذات َع٢ٓ .1

 .قاب١ً يًكٝاع ذات ق١ُٝإٔ تهٕٛ  .2

 .إٔ تهٕٛ قاب١ً يًتشكل .3

 .دقٝك١ ٚصادق١إٔ تهٕٛ  .4

 قاب١ً يًُكاز١ْ.إٔ تهٕٛ  .5

 .سطابٗا ٚفُٗٗاإٔ ٜطٌٗ  .6

 التدريص: تاسرتاتيحيا ضوابط -ارابًع

 .تسنص ع٢ً املتعًِإٔ  .1

 إٔ تٛانب االػاٖات اؿدٜج١ يف ايتدزٜظ. .2

 ايطالب ٚأعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ.تػذع ايتفاعٌ ٚايتٛاصٌ بني إٔ  .3

 ايطالب أْفطِٗ.تػذع ايتعإٚ بني إٔ  .4
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 يًطالب. تػذع ايتعًِ ايٓػطإٔ  .5

 املتٛقع١. يتعًِايتعًِ املدتًف١ مبدسدات ا ٚاضرتاتٝذٝات أْػط١تستبط إٔ  .6

 عملية التكويم: ضوابط -اخامًش

 َٓاضب١ ملدسدات ايتعًِ املطتٗدف١. طالبايٚتكِٜٛ إٔ تهٕٛ طسم تكِٝٝ  .1

 ات.تدزٜظ املكسزايربْاَر أٚ يًطالب عٓد بدا١ٜ ٚايتكِٜٛ ِ تٛضح إدسا٤ات ايتكٝٝإٔ  .2

يف  ايطالبيًتشكل َٔ َطتٜٛات ؼصٌٝ  ;عًٝٗا عتُادتطتددّ آيٝات َٓاضب١، ٚصادق١ ٚميهٔ االإٔ  .3

 .اتاملكسز

 ات تعًِ ايطالب املدطط هلا قد متيطُإ إٔ نٌ فاالت كسد ;ٜتِ االضتعا١ْ باملصفٛفاتإٔ  .4

 .تغطٝتٗا

 :اآلت١ٝ اتبا  أضايٝب ايتكِٝٝ ٚ ايتكِٜٛ .5

 أضايٝب َباغس٠:أ( 

 .املػازٜع -

 .أٚزام ايعٌُ ٚايتكازٜس -

 .االختبازات -

 .ايٛادبات -

 .عسٚضتكدِٜ  -

 .)ًَف املاد٠ ( ٛت فٛيٝايبٛز -

 .االختبازات املك١ٓٓ -

 .االختبازات امل١ٝٓٗ -

 غري َبـاغــس٠:ب( أضايٝب 

 ايطالب.زا٤ آ اضتطال  -

 .زا٤ اـسجينيآ اضتطال  -

 .ايتغر١ٜ ايسادع١ َٔ أزباب ايعٌُ -

 .ايٓكاغات ايفسد١ٜ ٚاؾُاع١ٝ -

 .إسصا١ٝ٥ٚتكازٜس بٝاْات  -

 



 اململلة العربية الشعودية
 وزارة التعـلين
 خــبهـعـخ تـجــىن

 وكالة ادتامعة للظؤون األكادميية

 الدراسية إدارة الربامخ وارتطط

 KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry of Education 

University of Tabuk 

Vice Rector for Academic Affairs  

Program & Study Plans Administeration 
 

 11هن  19صفحت  دليل الرباهج واخلطط الدراسيت جبهعت تبوك / اإلصدار الثبني

 

 ألعضبء هيئخ التذريش:التأهيل والتذريت الوضتور . 5

أعدت إداز٠ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ تصّٛزا قدّدا ٚٚاضّشا يتدزٜب أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ع٢ً 

ٔ اضتشداخ ٚتطٜٛس ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ سٝح ٜعترب ايتأٌٖٝ املٓتٗٞ بػٗاد٠ َطًبًا أضاضًٝا ملنٝف١ٝ 

 املٛضٛعات ايتدزٜب١ٝ اآلت١ٝ: يتصٛزا ػٌُٜٚ، ٜعُإٚ مبذاٍ تطٜٛس ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ

 نٝف١ٝ إدسا٤ دزاض١ تكدٜس استٝادات ضٛم ايعٌُ ٚاـسجيني. .1

 ٖا.ٚتطٜٛس، يرباَراٚايطٛابط املعتُد٠ يف اضتشداخ ايتعسٜف باألضظ  .2

 .أٚ َطاز ؽصصٞ ،املتطًبات ايف١ٝٓ الضتشداخ أٚ تطٜٛس بسْاَرايتعسٜف ب .3

 .أٚ َطاز ؽصصٞ ،إدسا٤ات اضتشداخ أٚ تطٜٛس بسْاَر .4

 آيٝات اضتطال  آزا٤ اـربا٤ ٚاملعٓٝني َٔ أنادميٝني ٚأزباب ايعٌُ. .5

 أضايٝب دزاض١ ايٛضع اؿايٞ يًرباَر ٚاـطط ٚاملكسزات ايدزاض١ٝ. .6

 .تكِٜٛ ٚتطٜٛس ايرباَر ايدزاض١ٝإدسا٤ات  .7

 كٛاعد ايرتَٝص ٚايرتقِٝ ملكسزات اـط١ ايدزاض١ٝايتعسٜف ب .8

 ْٛاتر ايتعًِ يًربْاَر، ٚاملكسزات ايدزاض١ٝ.إدسا٤ات إعداد َصفٛف١  .9

 إدسا٤ات إعداد َصفٛف١ اتطام ايربْاَر أٚ ايتدصص َع اإلطاز ايٛطين يًُؤٖالت. .10

 إدسا٤ات إعداد اـط١ ايتػغ١ًٝٝ يًربْاَر أٚ املطاز ايتدصصٞ. .11

ّٝا. .12 ّٝا ٚإقًُّٝٝا ٚدٚي  ايتعسٜف بآي١ٝ َكاز١ْ ايربْاَر املكرتح َع ايرباَر ايٓعري٠ قً

ّٝ املكسزاتَع  املكسزات ايدزاض١ٝبآي١ٝ َكاز١ْ ايتعسٜف  .13 ّٝ اٚإقًُّٝٝ اايٓعري٠ قً  .اٚدٚي

14.  

 :ثرنبهح أو هضبر تخصصيأو تدويذ أو تفعيل أو إلغبء إخراءاد اصتحذاث أو تطىير ة( 

 إخراءاد اصتحذاث أو تطىير ثرنبهح أو هضبر تخصصي: -

 :الورحلخ األولى: هرحلخ التخطيظ والتهيئخ( 1

إدسا٤ دزاض١  ٚفل ، أٚ َطاز ؽصصٞ بػهٌ أضاعع١ًُٝ اضتشداخ أٚ تطٜٛس بسْاَر ٜتِ تٓفٝر

 :ٜأتٞاالضتعا١ْ مبا ٜٓبغٞ  ;يرا .ٚاستٝادات ضٛم ايعٌُ ،ٚايع١ًُٝ ،ايع١ًُٝتكدٜس االستٝاز يًُٗازات ي

 آزا٤ ايهفا٤ات َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ.-
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 ايرات١ٝ هلِ.تكِٜٛ اـسجيني يًربْاَر ٚايتكِٜٛ -

 ايتٛدٝٗات اؿه١َٝٛ ٚايتكازٜس ايسمس١ٝ.-

 اضتطالعات آزا٤ ايطالب أٚ اـسجيني.-

 اضتطالعات آزا٤ َؤضطات األعُاٍ يف ايكطا  اـاص.-

 يهٌ َٔ: ٚشاز٠ اـد١َ املد١ْٝ، ٚشاز٠ ايعٌُ، ٚشاز٠ االقتصاد ٚايتدطٝط. ايسمس١ٝايتكازٜس -

 اإلطاز ايٛطين يًُؤٖالت.-

 تكازٜس ايدٚز١ٜ اإلسصا١ٝ٥ / اإلداز٠ ايعا١َ يإلسصا٤ات.اي-

 رخبتهب التعليويخ:خدراصخ الىضع الحبلي للجراهح وه. 1/1

يتكٛمي٘  ;َهاْٝات ايربْاَرإتٗدف دزاض١ ايٛضع اؿايٞ يًربْاَر إىل إعطا٤ صٛز٠ ٚاضش١ عٔ 

ٚتصٜٚدٖا بهاف١ املهْٛات َٔ أدٌ ايطعٞ يتشطني ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ، ، ٚتطٜٛسٙ َٔ كتًف اؾٛاْب

 املٓاضب١ يًصٜاد٠ َٔ نفا٠٤، ٚفاع١ًٝ كسدات اؾاَع١ٝ.

 ٚتتُجٌ َدخالت دزاض١ ايٛضع اؿايٞ يًربْاَر فُٝا ٜأتٞ:

 ايتٛدٗات ايٛط١ٝٓ سطب َكتطٝات ايت١ُٝٓ املطتدا١َ يف املًُه١. .1

 ايٓتا٥ر ايفص١ًٝ يًطالب.ايتكازٜس اإلسصا١ٝ٥ ايدٚز١ٜ ايصادز٠ عٔ عُاد٠ ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ سٍٛ  .2

 ايتكازٜس ايدٚز١ٜ يًرباَر ٚاملكسزات ايدزاض١ٝ. .3

 كسدات قٝاع ْٛاتر ايتعًِ يًربْاَر ٚاملكسزات ايدزاض١ٝ. .4

 ْتا٥ر تٓفٝر اـط١ ايتػغ١ًٝٝ يًربْاَر يف ْٗا١ٜ نٌ فصٌ دزاضٞ ٚقٝاع َد٣ اإلمساف عٔ أٖدافٗا. .5

 اؿايٝني ٚاـسجيني. اضتطالعات ايسأٟ ألعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚايطالب .6

 اضتطالعات ايسأٟ يًدربا٤ األنادميٝني َٔ أٌٖ اإلختصاص. .7

 اضتطالعات ايسأٟ يًدربا٤ َٔ أزباب ايعٌُ يف ضٛم ايعٌُ. .8

 (.SWOT Analysis)ايتشًٌٝ ايب٦ٝٞ أٚ ايتشًٌٝ ايسباعٞ ايدزاض١ ايرات١ٝ باضتدداّ  .9

 ٚتتُجٌ كسدات ٖرٙ ايع١ًُٝ فُٝا ٜأتٞ:

ٚاضرتاتٝذٝات ايتعًِٝ ... بٓا٥ٞ يًربْاَر بػهٌ عاّ نأٖداف٘، ٚخطت٘ ايدزاض١ٝ، تطٜٛس ايرتنٝب اي .1

، ٚايطالب َٔ كتًف ايتدصصات، ٚخطت٘ ايتػغ١ًٝٝ بايرتنٝص ع٢ً دٛاْب ايطعف يف ايٓٛاسٞ اخل

ايبػس١ٜ )أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ، ٚاملٛظفني، ٚايفٓٝني( ٚايٓٛاسٞ املاد١ٜ، َٚصادز ايتعًِ، ٚايعٌُ ع٢ً 
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ًٗا يفسص ؼطني قت١ًُ يصٜاد٠ ايهفا٠٤ ايتػغ١ًٝٝ يًربْاَر مبا ٜٓعهظ ع٢ً دٛد٠ املدسدات ؼٜٛ

 ايتع١ًُٝٝ.

 ايتطٜٛس اؾص٥ٞ يبعمل دٛاْب ايربْاَر ايف١ٝٓ ٚاإلداز١ٜ. .2

 تطٜٛس املكسزات ايدزاض١ٝ َٚسادعٗا ايع١ًُٝ. .3

 تطٜٛس اضرتاتٝذٝات ايتعًِٝ ٚأضايٝب٘ املطتدد١َ. .4

 ٚأضايٝب٘ املتبع١. ِٜٛطسم ايتكتطٜٛس  .5

 :دراصخ تمذير احتيبخبد صىق العول. 2/1

ْتٝذ١ يٛدٛد اختالالت ٖٝه١ًٝ بني املؤضطات ايتع١ًُٝٝ َٚؤضطات األعُاٍ يف ايكطاعني ايعاّ 

َّا  طعف املٛا١َ٤ بني كسدات ايتعًِٝ ٚايتدزٜب ٚاستٝادات ضٛم ايعٌُٚاـاص ي ايفع١ًٝ، فكد نإ يصا

بتطٜٛس ايرباَر ٚاـطط ٚاملكسزات ايدزاض١ٝ إدسا٤ دزاض١ يتكدٜس استٝادات ضٛم  ع٢ً املدتصني ٚايعاًَني

ايعٌُ; يتشدٜد املٗازات املعسف١ٝ ايع١ًُٝ، ٚايع١ًُٝ ايتطبٝك١ٝ، ٚتطُني ايرباَر ٚاملكسزات ايدزاض١ٝ َٗازات 

 يتًو ايرباَر.ْٛاتر ايتعًِ املتٛقع١ وتطوير  ايكسٕ اؿادٟ ٚايعػسٜٔ

ٙ ايدزاض١ َٔ األٚيٜٛات ايطسٚز١ٜ ٚايطابك١ ع٢ً ع١ًُٝ اضتشداخ أٚ تطٜٛس أقطاّ ٜٚعترب تٓفٝر ٖر

أٚ نًٝات أٚ بساَر يف كتًف ايتدصصات، َٚٔ أِٖ عٓاصس دزاض١ تكدٜس استٝادات ضٛم ايعٌُ ع٢ً 

 َطت٣ٛ املؤضطات ايٓعري٠ َا ٜأتٞ:

يف ايكطاعني ايعاّ  ايتدصص١ٝعدد املؤضطات اييت تػغٌ خسجيني يف ْفظ ايربْاَر أٚ أٟ َٔ َطازت٘  .1

 .ٚاـاص

اإلفاد٠ َٔ ايتكازٜس اإلسصا١ٝ٥ يٛشاز٠ اـد١َ املد١ْٝ يف تكدٜس سذِ ايطًب ع٢ً كسدات ايربْاَر يف  .2

 ايكطا  ايعاّ َتُجًًا يف ايٛشازات ٚاهل٦ٝات ٚاملؤضطات اؿه١َٝٛ.

يف تكدٜس سذِ ايطًب ع٢ً  يًُؤضط١ ايعا١َ يًتأَٝٓات اإلدتُاع١ٝ ايتكازٜس اإلسصا١ٝ٥اإلفاد٠ َٔ  .3

 كسدات ايربْاَر يف َؤضطات ايكطا  اـاص.

 .ايربْاَر يفًُكبٛيني املعسف١ٝ يصا٥ص اـ .4

 ، ٚاـربات املٗاز١ٜ املطًٛب١ َٔ اـسجيني.ٚاملعسف١ٝ ،اـصا٥ص ايع١ًُٝ .5

 يربْاَر.اإلعداد املتٛقع١ املطًٛب١ يًتٛظٝف ع٢ً كتًف ايٛظا٥ف املتاس١ ضّٜٓٛا ٚخالٍ دٚزتني َٔ ا .6

 ؼدٜد اإلعداد املطًٛب١ ٚتٛشٜعٗا بني ذنٛز ٚإْاخ. .7
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 أٚ املكسزات ايدزاض١ٝ. يربْاَرا املطًٛب اضتٗدافٗا َْٔٛاتر ايتعًِ  .8

 ايتعسف ع٢ً ْكاط ضعف ايتأٌٖٝ ٚايتدزٜب ٚؼًٜٛٗا يفسص ؼطني. .9

 املؤضطات.ؼدٜد َتطًبات ايٛظا٥ف ايػاغس٠ ٚفكا يطبٝع١ ْػاط  .10

 املطًٛب١.طاعات ايعٌُ ب املطًٛب َكاّضاسذِ ايعٌُ ؼدٜد  .11

 خالٍ دٚزتني َٔ ايربْاَر ع٢ً األقٌ. ايٛظا٥ف املطًٛب١ ٚاحملت١ًُؼدٜد إعداد ٚأْٛا   .12

 .َكرتسات اـربا٤ َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚأزباب ايعٌُؼًٌٝ  .13

ايعاّ يف َؤضطات ايكطاعني  ايعاًَنيخسجيٞ اؾاَع١ يًربْاَر أٚ أٟ َٔ َطازات٘ آزا٤ ؼًٌٝ  .14

 ٚاـاص، ٚاـسجيني َٔ اؾاَعات األخس٣ يًرباَر ايٓعري٠.

 

 :(Benchmarkهمبرنخ الجراهح النظيرح ). 3/1

 ٚضعٗامبكاز١ْ  يًُؤضط١ ايتع١ًُٝٝأدا٠ يًتشطني ايراتٞ يًُؤضطات تطُح املكازْات املسدع١ٝ ٖٞ 

ٚايتعسف  ،ع٢ً ْكاط ايك٠ٛ ٚايطعفيتعسف َٔ ْعسا٥ٗا يف املؤضطات ايتع١ًُٝٝ األخس٣; بٗدف اَع اآلخسٜٔ 

تطٜٛسٙ َع ايرباَر ايٓعري٠ يف  املتاس١، ٚتتجٌُ ايغا١ٜ َٔ َكاز١ْ ايربْاَر اؿايٞ املكرتح ايتشطني ع٢ً فسص

ْفظ فاٍ املطازات ايتدصص١ٝ يف َٛانب١ املتغريات ايع١ًُٝ ٚايف١ٝٓ يًربْاَر بٗدف زفع ايهفا٠٤ ملدخالت٘ 

 ١ٝ، ٚقد مت تصُِٝ منٛذز هلرٙ ايغا١ٜ ٜعتُد ع٢ً ايٓٛاسٞ اآلت١ٝ:ٚعًُٝات٘ ٚكسدات٘ ايتعًُٝ

)بسْاَر قًٞ، بسْاَر تصٓٝفًا أنادميًٝا بساَر أنادمي١ٝ  (3)أع٢ً اؿد األد٢ْ إلدسا٤ املكاز١ْ َع  .1

 (.إقًُٝٞ، بسْاَر دٚيٞ

 إٔ ٜتِ إدسا٤ املكاز١ْ املسدع١ٝ َع ايرباَر ايٓعري٠ سطب احملاٚز اآلت١ٝ: .2

 ٚزضاي١ ٚأٖداف ايربْاَر.زؤ١ٜ  .3

 .ًُكبٛيني ع٢ً ايربْاَرايع١ًُٝ ٚاملعسف١ٝ يصا٥ص اـ .4

 املطازات ايتدصص١ٝ يًربْاَر ايس٥ٝط١ٝ ٚايفسع١ٝ. .5

 عالق١ ايربْاَر َع ايرباَر األخس٣ )ؽصص َػرتى(. .6

 .سجيٞ ايربْاَرايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ ـصا٥ص اـ .7

 عتُد٠ يًدط١ ايدزاض١ٝ.فُٛ  ايطاعات ايفع١ًٝ ٚامل .8

 تكطِٝ َطتٜٛات اـط١ ايدزاض١ٝ. .9
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 تٛشٜع َتطًبات ايربْاَر بني َتطًبات داَع١ ٚن١ًٝ ٚقطِ )ؽصص( إدباز١ٜ، ٚاختٝاز١ٜ، ٚسس٠. .10

 ١ ـط١ ايربْاَر.ايدزاضٝ اتٚاملتطًبات ايطابك١ يًُكسز ،املتطًبات املتصا١َٓ .11

 تدزٜب١ٝ، أٚ َٝدا١ْٝ.َد٣ اغتُاٍ اـط١ ايدزاض١ٝ يًربْاَر ع٢ً َكسزات أٚ َٛضٛعات ع١ًُٝ، أٚ  .12

 َد٣ سداث١ ٚازتباط َهْٛات ايربْاَر بأٖداف٘ ْٚٛاتر ايتعًِ املتٛقع١. .13

 يًربْاَر.املتٛقع١  أٚ ْٛاتر ايتعًِكسدات  .14

 عدد املكسزات ايدزاض١ٝ يًدط١ ايدزاض١ٝ يًربْاَر. .15

 َصادز ايتعًِٝ ٚايتعًِ املتاس١ يًربْاَر. .16

 .أْػط١ اإلزغاد األنادميٞ ٚايدعِ ايطالبٞ .17

َد٣ استٛا٤ اـط١ ايدزاض١ٝ يًربْاَر ع٢ً أْػط١ تسنص ع٢ً بٓا٤ ايػدص١ٝ ٚاؾٛاْب املٗاز١ٜ  .18

 يًطالب.

 طسم ٚأضايٝب تكِٜٛ َٚسادع١ ايربْاَر. .19

 َهْٛات َٚفسدات اـط١ ايتػغ١ًٝٝ يًربْاَر. .20

 

 

 فُٝا ٜأتٞ: األٚىلٚميهٔ تٛصٝف إدسا٤ات املسس١ً 

 والتهيئخإخراءاد الورحلخ األولى: التخطيظ  م

ٚتكدٜس ٚاقع ايرباَر األنادمي١ٝ ع٢ً تكٛمي١ٝ يًتعسف ٚ/أٚ دزاض١ ع١ًُٝ عج١ٝ  بإدسا٤ٜكّٛ ايكطِ ايعًُٞ املعين   .1

 .ايتدصصات ٚاملٗازات املطًٛب١ يًرباَر املطتشدث١ َٔضٛم ايعٌُ  اتاستٝاد

 ٚإسايت٘ جملًظ ايكطِ املعين، ٜٚتِ: اضتشداخ أٚ تطٜٛس بسْاَر أٚ َطاز أٚ ؽصصٜتِ تعب١٦ منٛذز طًب   .8

 .ملصٜد َٔ املعًَٛات زد ايطًب يًكطِ املعين  .1/8

 أٚ زفع ايطًب َٚسفكات٘ إىل ؾ١ٓ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ يف ايه١ًٝ املع١ٝٓ.  .8/8

 :الؽاذ أسد ايكسازٜٔ، ؾ١ٓ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ يف ايه١ًٝ املع١ٝٓ بدزاض١ ايطًب ٚناف١ َسفكات٘تكّٛ   .0

 .ملصٜد َٔ املعًَٛات زد ايطًب جملًظ ايكطِ املعين  .1/0

 أٚ زفع ايطًب َٚسفكات٘ إىل فًظ ايه١ًٝ املع١ٝٓ.  .8/0

 :الؽاذ أسد ايكسازٜٜٔكّٛ فًظ ايه١ًٝ بدزاض١ ايطًب ٚناف١ َسفكات٘،   .4

 .ملصٜد َٔ املعًَٛات زد ايطًب يًذ١ٓ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ يف ايه١ًٝ  .1/4

 َٚسفكات٘ يٛناي١ اؾاَع١ يًػؤٕٚ األنادمي١ٝ / إداز٠ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ.أٚ زفع ايطًب   .8/4
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ٛناي١ اؾاَع١ يًػؤٕٚ األنادمي١ٝ بدزاض١ ايطًب ٚناف١ َسفكات٘، بإداز٠ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ تكّٛ   .5

 ٜٚتِ:

 .يعدّ االيتصاّ باألضظ ٚايطٛابط ٚايُٓاذز املعتُد٠ ايطًب يًه١ًٝ املع١ٝٓ زد  .1/5

 أٚ ٜتِ زفع ايطًب ٚناف١ َسفكات٘ إىل ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ يًرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ يف اؾاَع١.  .8/5

َّ، ، ٚايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ يًرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ يف اؾاَع١ بدزاض١ ايطًب ٚناف١ َسفكات٘ تكّٛ  .6  ٜتِ:َٔ ث

 .ٚاـطط ايدزاض١ٝ ملصٜد َٔ املعًَٛاتإداز٠ ايرباَر إىل  بسْاَر أٚ َطاز أٚ ؽصصاضتشداخ أٚ تطٜٛس طًب  زد  .1/6

 .بسْاَر أٚ َطاز أٚ ؽصص يعدّ َٓاضب١ َطُْٛ٘أٚ تطٜٛس زفمل طًب اضتشداخ   .8/6

 ، ٚزفع ايطًب جملًظ اؾاَع١.بسْاَر أٚ َطاز أٚ ؽصصأٚ تطٜٛس املٛافك١ املبد١ٝ٥ ع٢ً اضتشداخ   .0/6

َّ، ، ٚ ٚفًظ اؾاَع١ بدزاض١ ايطًب ٚناف١ َسفكاتٜ٘كّٛ   .7  ٜتِ:َٔ ث

ملصٜد َٔ  ;ايدا١ُ٥ يًرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ يًذ١ٓبسْاَر أٚ َطاز أٚ ؽصص أٚ تطٜٛس زد طًب اضتشداخ   .1/7

 .املعًَٛات

 .بسْاَر أٚ َطاز أٚ ؽصص يعدّ َٓاضب١ َطُْٛ٘أٚ تطٜٛس زفمل طًب اضتشداخ   .8/7

 .ؽصصبسْاَر أٚ َطاز أٚ أٚ تطٜٛس اضتشداخ طًب  املٛافك١ املبد١ٝ٥ ع٢ً  .0/7

 .ؼدٜد َط٢ُ ايربْاَر ٚايدزد١ ايع١ًُٝ املُٓٛس١  .4/7

 .، أٚ املطاز، أٚ ايتدصصايربْاَر يف ؼدٜد َتطًبات ايتدسز   .5/7

 .، أٚ املطاز، أٚ ايتدصصايربْاَر ايكبٍٛ يفؼدٜد َٛعد   .6/7

يٝتِ  ;ايدزاض١ٝ إداز٠ ايرباَر ٚاـططايربْاَر إىل  تطٜٛساضتشداخ أٚ باملٛافك١ ع٢ً طًب  قساز اجملًظ إساي١  .7/7

 بتٓفٝر َطُْٛ٘.إسايت٘ يًه١ًٝ املع١ٝٓ يًبد٤ 

 

 

 للورحلخ األولى: الوتطلجبد الفنيخ. 4/1

تًو اإلدسا٤ات اضتشداخ أٚ تطٜٛس بسْاَر أٚ َطاز ؽصصٞ ع١ًُٝ ايف١ٝٓ يٜكصد باملتطًبات 

يداي١ ٚاملتعًك١ ٚاملطتٓدات اٚايٛثا٥ل  ٚمناذز ايعٌُ املعتُد٠ سطب األضظ ٚايطٛابط املٓع١ُ يتًو ايع١ًُٝ

بهٌ َسس١ً، ٖٚٞ َتطًبات تتعًل بتٓعِٝ قٓٛات ايتٛاصٌ بني كتًف اؾٗات ذات ايعالق١، ٚؼدٜد 

َطؤٚيٝات ايتٓفٝر، ٚاتبا  اـطٛات اإلدسا١ٝ٥ يف ايعٌُ، ٚاضتدداّ مناذز ايعٌُ ايصشٝش١، ؼكًٝكا 

 يهفأ٠ املٓتر ايٓٗا٥ٞ ٚدٛدت٘.

 ًرباَر األنادمي١ٝ )تكِٜٛ ايربْاَر(.دزاض١ ايٛاقع اؿايٞ ي .1

 .اضتشداخ قطِ أٚ ن١ًٝتعُِٝ أٚ خطاب ايتٛدٝ٘ اؿهَٛٞ ايسمسٞ باملٛافك١ ع٢ً  .2
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 يف ضٛم ايعٌُ. ٝاز يًربْاَر ٚكسدات٘ ايتع١ًُٝٝدزاض١ تكدٜس االست .3

 .ايربْاَر يدعُِٖات َاي١ٝ َٚاد١ٜ خط١ ايكطِ يًػسانات ٚاؿصٍٛ ع٢ً َطا .4

 .ايٛظا٥ف املسخص١ ٚاملصٓف١ يًربْاَر أٚ أٟ َٔ َطازات٘ أٚ ؽصصات٘ ايفسع١ٝقا١ُ٥ باملٗٔ أٚ  .5

 .دزاض١ ايتعسف ع٢ً املٗازات ايالش١َ يًرباَر األنادمي١ٝ ايكا١ُ٥ مبدتًف ؽصصاتٗا .6

7. ّٝ ّٝ، اٚإقًُّٝٝ ،ااضتكسا٤ ايرباَر ايٓعري٠ قً  .اٚدٚي

 .َع١ ٚخازدٗا ٚأزباب ايعٌُاالضرتغاد بآزا٤ اـربا٤ َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ داخٌ اؾا .8

 .أٚ خازدٗا ،عالق١ ايربْاَر َع ايرباَر األخس٣ داخٌ ايكطِ ٚايه١ًٝتعب١٦ منٛذز  .9

 .اـسجينياؿايٝني ٚاضتطالعات زأٟ ايطالب  .10

 اـصا٥ص ايع١ًُٝ ٚاملعسف١ٝ يًُكبٛيني ع٢ً ايربْاَر. .11

 اـصا٥ص ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ ـسجيٞ ايربْاَر. .12

 ايتدصص١ٝ يًربْاَر ايس٥ٝط١ٝ ٚايفسع١ٝ.املطازات ؼدٜد  .13

 عالق١ ايربْاَر َع ايرباَر األخس٣ )ؽصص َػرتى(.ؼدٜد  .14

 زمس١ٝ ذات عالق١ بايربْاَر.تكازٜس إسصا١ٝ٥ إزفام أ١ٜ  .15

 تعب١٦ منٛذز طًب اضتشداخ قطِ أٚ ن١ًٝ. .16

 تعب١٦ منٛذز اضتشداخ أٚ تطٜٛس بسْاَر أٚ َطاز ؽصصٞ. .17

 املعين بايربْاَر.قطس ادتُا  فًظ ايكطِ  .18

 قطس ادتُا  ؾ١ٓ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ يف ايه١ًٝ املع١ٝٓ بايربْاَر. .19

 قطس ادتُا  فًظ ايه١ًٝ املع١ٝٓ بايربْاَر. .20

 اـطابات أٚ اإلساالت ايسمس١ٝ ملدتًف اؾٗات ذات ايعالق١. .21

 .ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ يًرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ يف اؾاَع١قطس ادتُا   .22

 .منٛذز قا١ُ٥ َتطًبات إداز٠ ايربْاَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ َسادع١ .23

 

 :تخصصيالوضبر الجرنبهح أو الإخراءاد تدويذ أو تفعيل أو إلغبء  -

 :تخصصيالوضبر الجرنبهح أو التدويذ . 1
 

ٚعدّ طسس٘  ،أٚ املطاز ايتدصصٞ ،ٜكاف ايكبٍٛ يف ايربْاَرإ :ايربْاَر (أٚ تعًٝل)ٜكصد بتذُٝد 

  .يفرت٠ ش١َٝٓ قدد٠

َٚٔ أضباب ػُٝد أٚ تعًٝل ايربْاَر أٚ املطاز ايتدصصٞ; االنتفا٤ َٔ املدسدات ايتع١ًُٝٝ 

ايربْاَر أٚ املطاز ايتدصصٞ ع٢ً ذيو قباٍ عًٝ٘، ٚازتفا  َعدٍ ايبطاي١ بني خسجيٞ يًربْاَر، ٚضعف اإل
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، يف املًُه١ ٚاأل١ًٖٝ اؿه١ََٝٛطت٣ٛ اؾاَع١ ٚع٢ً املطت٣ٛ ايهًٞ ـسجيٞ املؤضطات ايتع١ًُٝٝ 

ٚاملطازات قباٍ ع٢ً ايتدصصات َٔ اإل حيدُّ َتطٛز٠اضتشداخ بساَر َٚطازات ؽصص١ٝ إٔ  فطال عٔ

 ايتكًٝد١ٜ.

 ايتدصصٞ:ايربْاَر أٚ املطاز إدسا٤ات ػُٝد 

( َٔ دزاض١ ايٛضع 1/1َا ٚزد بايبٓد زقِ )ٚفل اَر ٚكسدات٘ ايتع١ًُٝٝ، ْدزاض١ ايٛضع اؿايٞ يًرب .1

 مبا ٜأتٞ:َع االضرتغاد اؿايٞ يًرباَر ٚكسداتٗا ايتع١ًُٝٝ، 

 آزا٤ ايهفا٤ات َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ. -

 .هلًِربْاَر ٚايتكِٜٛ ايرات١ٝ اـسجيني يتكِٜٛ  -

 ؿه١َٝٛ ٚايتكازٜس ايسمس١ٝ.ايتٛدٝٗات ا -

 ايطالب أٚ اـسجيني. آزا٤اضتطالعات  -

 َؤضطات األعُاٍ يف ايكطا  اـاص. آزا٤اضتطالعات  -

 يهٌ َٔ: ٚشاز٠ اـد١َ املد١ْٝ، ٚشاز٠ ايعٌُ، ٚشاز٠ االقتصاد ٚايتدطٝط. ايسمس١ٝايتكازٜس  -

 اإلطاز ايٛطين يًُؤٖالت. -

 ايعا١َ يإلسصا٤ات.ايتكازٜس ايدٚز١ٜ اإلسصا١ٝ٥ / اإلداز٠  -

دزاض١ تكدٜس استٝادات ضٛم ايعٌُ يًتعسف ع٢ً سذِ ايبطاي١ بني خسجيٞ ايربْاَر أٚ املطاز  .2

 يف املًُه١.األخس٣ ع٢ً َطت٣ٛ املؤضطات ايتع١ًُٝٝ ٚايتدصصٞ ع٢ً َطت٣ٛ اؾاَع١ 

كدٜس استٝادات اَر ٚكسدات٘ ايتع١ًُٝٝ، ًَٚدص يدزاض١ تْإعداد ًَدص يدزاض١ ايٛضع اؿايٞ يًرب .3

 ضٛم ايعٌُ.

 ا.تعب١٦ منٛذز طًب ػُٝد ايربْاَر أٚ املطاز ايتدصصٞ ْعاَّٝ .4

ٚفًظ  ،ٚؾ١ٓ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ بايه١ًٝ ،ٚعسض٘ ع٢ً فًظ ايكطِ ايتذُٝد طًبزفع  .5

 يدزاضت٘ ٚاؽاذ ايكساز املٓاضب غصٛص٘. ;ايه١ًٝ

 .اإلضتهُاٍ اإلدسا٤ات ْعاَّٝ ;يًذٗات املع١ٝٓعًٝ٘ املٛافك١  بعدإساي١ ايطًب َٚسفكات٘  .6

 

 تفعيل الجرنبهح أو الوضبر التخصصي:. 2

إيغا٤ ساي١ ػُٝدٙ أٚ تعًٝك٘، ٚإعاد٠ طسس٘  :ٜكصد بتفعٌٝ ايربْاَر أٚ املطاز ايتدصصٞ ايكا٥ِ

يتدصصٞ َٔ دٗات ١ يًربْاَر أٚ املطاز اٝيًكبٍٛ فٝ٘ َس٠ أخس٣، ٚذيو يصٜاد ايطًب ع٢ً املدسدات ايتعًُٝ

 ذاتإدسا٤ات تفعٌٝ ايربْاَر أٚ املطاز ايتدصصٞ  ُٜٚتَّبع يفايتٛظٝف يف ايكطاعني ايعاّ ٚاـاص، 
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ػُٝد ايربْاَر إال أْ٘ ٜتِ فٝٗا تعب١٦ منٛذز تفعٌٝ بسْاَر أٚ َطاز ؽصصٞ املتبع١ يف دسا٤ات اإل

 ا.ٚاضتهُاٍ اإلدسا٤ات ْعاَّٝ

 التخصصي:إلغبء الجرنبهح أو الوضبر . 3

ّٝ :ٜكصد بإيغا٤ ايربْاَر أٚ املطاز ايتدصصٞ العتبازٙ َٔ ايتدصصات ايساند٠  ا;عدّ طسس٘ ْٗا٥

ٚاملػبع١، اييت تػٗد ْطب بطاي١ عاي١ٝ بني مجٛ  خسجيٞ ايربْاَر أٚ املطاز ايتدصصٞ ع٢ً َطت٣ٛ 

دسدات ايتع١ًُٝٝ عٔ يف املًُه١، بطبب ايصٜاد٠ اؿاد٠ يف امل األخس٣ اؾاَع١ ٚاملؤضطات ايتع١ًُٝٝ

إدسا٤ات إيغا٤ ايربْاَر أٚ املطاز  ُٜٚتَّبع يفاستٝادات ضٛم ايعٌُ )شٜاد٠ عسض ايعٌُ عٔ ايطًب عًٝ٘(، 

َطاز إدسا٤ات ػُٝد ايربْاَر إال أْ٘ ٜتِ تعب١٦ منٛذز إيغا٤ بسْاَر أٚ  ذات اإلدسا٤ات املتعب١ يفايتدصصٞ 

 ا.َطاز ؽصصٞ ٚاضتهُاٍ اإلدسا٤ات ْعاَّٝ

 

 

 

 

 :الورحلخ الثبنيخ: التصوين واإلعذاد( 2

 . همبرنخ الومرراد الذراصيخ للجراهح النظيرح:1/2

إىل تطٜٛس ٚؼدٜح املكسزات ايدزاض١ٝ ملا ٜطتذد  املكسزات ايدزاض١ٝ يًرباَر ايٓعري٠َكاز١ْ  تٗدف

ايتدصصات ايع١ًُٝ َٔ عًّٛ َعسف١ٝ، أٚ تطبٝك١ٝ يف ْفظ فاالتٗا نايٓعسٜات ايع١ًُٝ يف كتًف 

ٚاإلْطا١ْٝ ٚايصش١ٝ ٚايتطبٝك١ٝ مبا ٜطِٗ يف ؼكٝل األٖداف املسد٠ٛ َٔ تطٜٛس تًو املكسزات ٚتٛافكٗا َع 

 ايربْاَر أٚ املطاز ايتدصصٞ، ٚقد مت تصُِٝ منٛذز هلرٙ ايغا١ٜ ٜعتُد ع٢ً ايٓٛاسٞ اآلت١ٝ:

ّٝا، ٚإقًُّٝٝا، أنادميًٝا  تصٓٝفًا ْعري٠َكسزات دزاض١ٝ ( 3)أع٢ً اؿد األد٢ْ إلدسا٤ املكاز١ْ َع  .1 قً

ّٝا.  ٚدٚي

 إٔ ٜتِ إدسا٤ املكاز١ْ املسدع١ٝ َع املكسزات ايدزاض١ٝ يًرباَر ايٓعري٠ سطب األبعاد اآلت١ٝ: .2

 زؤ١ٜ ٚزضاي١ ٚأٖداف املكسز ايدزاضٞ. .2/1

 ايع١ًُٝ ٚاملعسف١ٝ يطالب ٖرا املكسز ايدزاضٞ.صا٥ص اـ .2/2

 ٝٗا ٖرا املكسز ايدزاضٞ.األقطاّ ايع١ًُٝ اييت ٜٓتُٞ إي .2/3
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 .ايدزاضٞ خط١ املكسز .2/4

 .يًُكسز ايدزاضٞعتُد٠ فُٛ  ايطاعات ايفع١ًٝ ٚامل .2/5

 املتطًبات املتصا١َٓ ٚاملتطًبات ايطابك١ يًُكسز ايدزاضٞ. .2/6

 اضرتاتٝذٝات ٚطسا٥ل ايتدزٜظ املتبع١ يف املكسز ايدزاضٞ. .2/7

 .املكسز ايدزاضٞايتكِٜٛ املطتدد١َ يف طسم ٚأضايٝب  .2/8

 املكسز ايدزاضٞ نُتطًب داَع١ أٚ ن١ًٝ أٚ قطِ إدبازٟ أٚ إختٝازٟ أٚ سس.ْٛ   .2/9

 َد٣ استٛا٤ املكسز ايدزاضٞ ع٢ً َٛضٛعات تدزٜب١ٝ أٚ خرب٠ َٝدا١ْٝ. .2/10

 َد٣ سداث١ ٚازتباط املكسز ايدزاضٞ َٚٛضٛعات٘ بأٖداف٘ ْٚٛاتر ايتعًِ املتٛقع١. .2/11

 يًُكسز ايدزاضٞ.املتٛقع١  أٚ ْٛاتر ايتعًِكسدات  .2/12

 د املٛضٛعات يًُكسز ايدزاضٞ.عد .2/13

 َصادز ايتعًِٝ ٚايتعًِ املتاس١ يًُكسز ايدزاضٞ. .2/14

 َد٣ اغتُاٍ املكسز ايدزاضٞ ع٢ً أْػط١ تسنص ع٢ً بٓا٤ ايػدص١ٝ، ٚاؾٛاْب املٗاز١ٜ يًطالب. .2/15

 طسم ٚأضايٝب تكِٜٛ َٚسادع١ املكسز ايدزاضٞ. .2/16

 .أْػط١ اإلزغاد األنادميٞ ٚايدعِ ايطالبٞ .2/17

 .صات املطًٛب١املسافل ٚايتذٗٝ .2/18

 

 :هراخعخ هراخع الومرراد الذراصيخ. 2/2

ايكٝاّ بدٚز زقابٞ ع٢ً  يف املكسزات ايدزاض١ٝٚنتب َسادع١ َسادع َٔ  جٌ اهلدف األضاعٜتُ

 :ٜأتٞفُٝا املسادع١ . ٚتتُجٌ ٚايسضا٥ٌ اؾاَع١ٝ ،ٚاألعاخ ايع١ًُٝ ،املسادع ٚايهتب يًُكسزات ايدزاض١ٝ

عاخ ٚايدزاضات ٚايسضا٥ٌ ايعًُٞ يًُسادع ٚايهتب يًُكسزات ايدزاض١ٝ ٚاألايسقاب١ ع٢ً احملت٣ٛ  .1

، سٝح تتِ ع١ًُٝ املسادع١ بٓا٤ ع٢ً قا١ُ٥ عٓاصس املسادع١ ٚايتدقٝل املطًٛب١ اييت تتطُٔ خًٖٛا ايع١ًُٝ

 :ٜأتٞمما 

 ٚاملٍٝٛ اإلزٖاب١ٝ. ،ٚايتػدد ايدٜين ،ايتطسف ايفهسٟ -

 ٚايدع٠ٛ يًتعصب ٚايتػٓر ٚايعٓاد. ،ّ ايسأٟ األخسٚعدّ اسرتا ،ملغاال٠ا ايدع٠ٛ إىل -
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 ايعٓف اجملتُعٞ ٚايعٓف األضسٟ. -

 أٚ ايتُٝٝص ايعٓصسٟ. ،د١ٜٝٓايصساعات ايأٚ  ،طا٥ف١ٝايتفسق١ إىل اي ايدع٠ٛ -

 ٚاؾطد١ٜ ٚايٛاقع١ٝ. ،ٚضا٥ٌ ٚأدٚات اؾسمي١ ايفهس١ٜ -

 ٚضا٥ٌ ايتعسف ع٢ً أضايٝب اؾسا٥ِ اإليهرت١ْٝٚ. -

 نٝات االدتُاع١ٝ ايطًب١ٝ.اٖس ٚايطًٛٛايع -

 أٚ فتُعٞ. ،أٚ إْطاْٞ ،اإلضا٠٤ املباغس٠ أٚ غري املباغس٠ ألٟ زَص دٜين -

قت٣ٛ أخالقٞ َتطسف أٚ اإلغاز٠ املباغس٠ أٚ غري املباغس٠ ملٛاقع تٛاصٌ إيهرت١ْٝٚ تتطُٔ  -

 .َط٤ٞ

 اإلغاز٠ إىل َا ٜدعِ ايطًٛى ايطًيب َٔ أسداخ دافع١ نطغٛط َاد١ٜ أٚ ْفط١ٝ. -

جيب َساعا٠ ايتشدٜح يف احملت٣ٛ ايعًُٞ، ٚايتأيٝف، ٚايٓػس يًُسدع، ٚضسٚز٠ تغط١ٝ َٛضٛعات٘  .2

 يهاف١ كسدات ايتعًِ املتٛقع١ يًُكسز ايدزاضٞ ٚازتباطٗا ب٘. 

ْٚتا٥ذٗا بايتٓطٝل َع األقطاّ  ،َٚساسًٗا ،ددٍٚ شَين ٜتطُٔ بسْاَر عٌُ املسادع١ إعداد ٜتِ .3

 ،سطب اجملاالت ايع١ًُٝ يتًو يًُسادع ٚايهتب يًُكسزات ايدزاض١١ٝ ٚاؾٗات ذات ايعالقاملدتص١ 

 ٚايسضا٥ٌ ايع١ًُٝ. ،ٚاألعاخ ٚايدزاضات

يألقطاّ ايع١ًُٝ  ٚايهتب يًُكسزات ايدزاض١ٝ ٚاألعاخ ٚايدزاضات ٚايسضا٥ٌ ايع١ًُٝ املسادع ؼاٍ .4

 سطب اؾدٍٚ ايصَين املعتُد يًُسادع١ ٚايتدقٝل.

دع ملساامبسادع١ ٚتدقٝل ٚاؾٗات ذات ايعالق١، نٌ سطب اختصاص٘،  ،تكّٛ األقطاّ ايع١ًُٝ .5

سفع تكازٜس دٚز١ٜ سطب تع٢ً إٔ  ٚايهتب يًُكسزات ايدزاض١ٝ ٚاألعاخ ٚايدزاضات ٚايسضا٥ٌ ايع١ًُٝ

 .إلداز٠ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝاملسادع١ ٚايتدقٝل  ْتا٥ر

أٚ باقرتاح ايبدٌٜ إذا  ،أيٝف َٔ داخٌ اؾاَع١اقرتاح ايتعدٜالت املٓاضب١ ع٢ً احملت٣ٛ قٝد ايت ٜتِ .6

 نإ املسدع َٔ خازز اؾاَع١.

تازخيٞ يًهتب ٚاملسادع اييت تتطُٔ كايف١ َٔ ايعٓاصس ٚايصٛز املػاز إيٝٗا يف  ٜتِ إْػا٤ ضذٌ .7

أٚ  ،ٚاملسدع ،أٚ املؤيفني ،( املٛضح أعالٙ، عٝح ٜتطُٔ ذيو ايطذٌ ايتازخيٞ اضِ املؤيف2ِ )ايبٓد زق

 .ابٗدف ػٓب٘ َطتكبًً ،ٚبًد ايٓػس ،ٚداز ايٓػس ،ٚتازٜذ ايٓػس ،ايهتاب
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 :هراخعخ هراخع الومرراد الذراصيخإخراءاد  -

 اإلخراء م

1.  
 ١ ْفظ فاٍ املسدع املساد َسادعيفيف ايكطِ املعين باملكسز ايدزاضٞ أعطا٤ ١٦ٖٝ تدزٜظ  تهًٝفٜتِ 

 .قتٛاٙ

 .ٓتا٥ر املسادع١ب ٜٚتِ إعداد تكسٜس يعٓاصس املسادع١ احملدد٠تتِ ع١ًُٝ املسادع١ ٚفكًا   .8

 يعسض٘ ع٢ً فًظ ايكطِ. أٚ املػسف عًٝ٘ َسادع١ املسدع إىل ز٥ٝظ ايكطِ املعينْتا٥ر  ٜتِ زفع تكسٜس  .0

4.  
تٛصٝات٘ يعُٝد ايه١ًٝ  ٚزفع ،املسدع يًُكسز ايدزاضٞ ْتا٥ر َسادع١ ٜكّٛ فًظ ايكطِ بدزاض١ تكسٜس

 ٜتِ:َٔ ثِ، املع١ٝٓ، ٚ

 ملصٜد َٔ املعًَٛات. ; طًّبايكطِ املعينإىل اايسد   .4.1

 املسدع. اعتُادايتٛص١ٝ بعدّ   .4.8

 .رباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ يف ايه١ًٝياًذ١ٓ ، ٚإسايت٘ ياملسدع اعتُادايتٛص١ٝ باملٛافك١ ع٢ً   .4.0

5.  
، تكسٜس ْتا٥ر َسادع١ املسدع يًُكسز ايدزاضٞ بدزاض١ يرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ يف ايه١ًٝاؾ١ٓ  تكّٛ

 ٚتسفع تٛصٝاتٗا يعُٝد ايه١ًٝ املع١ٝٓ; الؽاذ أسد اإلدسا٤ات اآلت١ٝ:

 ملصٜد َٔ املعًَٛات. ; طًّبايكطِ املعينإىل اايسد   .5.1

 املسدع. اعتُادايتٛص١ٝ بعدّ   .5.8

 املسدع، ٚزفع٘ إىل فًظ ايه١ًٝ. اعتُادايتٛص١ٝ باملٛافك١ ع٢ً   .5.0

6.  
ٚتسفع تٛصٝاتٗا يعُٝد ، املسدع يًُكسز ايدزاضٞ ْتا٥ر َسادع١ تكسٜس بدزاض١ايه١ًٝ املع١ٝٓ  ٜكّٛ فًظ

 :ايه١ًٝ املع١ٝٓ; الؽاذ أسد اإلدسا٤ات اآلت١ٝ

 ايسد إىل ايكطِ املعين; طًّبا ملصٜد َٔ املعًَٛات.  .6.1

 املسدع. اعتُادايتٛص١ٝ بعدّ   .6.8

 املسدع، ٚإسايت٘ إىل عُاد٠ ايتطٜٛس ٚاؾٛد٠. اعتُادايتٛص١ٝ باملٛافك١ ع٢ً   .6.0

7.  
; الؽاذ أسد ايكسازات ٥ر َسادع١ املسدع يًُكسز ايدزاضٞتكسٜس ْتا تكّٛ عُاد٠ ايتطٜٛس ٚاؾٛد٠ مبسادع١

 :اآلت١ٝ

 ملصٜد َٔ املعًَٛات. ; طًّبايه١ًٝ املع١ٝٓإىل اايسد   .7.1

 املسدع. اعتُادايتٛص١ٝ بعدّ   .7.8

7.0.  
تٛصٝاتٗا إىل إداز٠ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ بٛناي١  ٚإساي١ املسدع اعتُادايتٛص١ٝ باملٛافك١ ع٢ً 

 .اؾاَع١ يًػؤٕٚ األنادمي١ٝ

7.4.  
 ايٓتا٥رٚتسفع تكسٜس ْتا٥ر َسادع١ املسدع يًُكسز ايدزاضٞ مبسادع١ إداز٠ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ كّٛ ت

 ٜتِ:سٝح ، ايدزاض١ٝ باؾاَع١ًرباَر ٚاـطط ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ يإىل 
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 ملصٜد َٔ املعًَٛات. ; طًّبايه١ًٝ املع١ٝٓإىل اايسد   .7.5

 املسدع. اعتُادايتٛص١ٝ بعدّ   .7.6

 املسدع. اعتُادايتٛص١ٝ باملٛافك١ ع٢ً   .7.7

2.  
تكسٜس ْتا٥ر َسادع١ املسدع يًُكسز تكّٛ ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ يًرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ باؾاَع١ بدزاض١ 

 ٜٚتِ:، ايدزاضٞ

 ملصٜد َٔ املعًَٛات. ; طًّبايه١ًٝ املع١ٝٓإىل اايسد   .2.1

 املسدع. اعتُادايكساز بعدّ   .2.8

 املسدع. اعتُادايكساز باملٛافك١ ع٢ً   .2.0

2.  
إلداز٠ ايرباَر ٚاـطط  ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ يًرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ باؾاَع١تسضٌ ْطد١ َٔ قساز 

 يتبًٝغ تٓفٝر َطُْٛ٘. ا;ٙ ْعاَّٝاعتُادايدزاض١ٝ بعد 

 الىثبئك الوطلىثخ:

 قساز تػهٌٝ فسٜل عٌُ املسادع١ يف ايكطِ املعين. .1

 ْطد١ َٔ املسدع. .2

 .تكسٜس ْتا٥ر َسادع١ املسدع يًُكسز ايدزاضٞ .3

 قطس ادتُا  فًظ ايكطِ. .4

 بايه١ًٝ. قطس ادتُا  ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ يًرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ .5

 قطس ادتُا  فًظ ايه١ًٝ. .6

 خطابات اإلساي١ أٚ ايسفع بايتكسٜس. .7

 منٛذز َسادع١ إداز٠ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ. .8

 .يًػؤٕٚ األنادمي١ٝ اؾاَع١ٛناي١ قطس ادتُا  ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ يًرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ ب .9

 

 

 :الخطخ التشغيليخ للجرنبهح إعذاد. 3/2

ايربْاَر يف ٚايتذٗٝصات املطًٛب١ يًبد٤  ،دزاض١ غا١ًَ يًتعسف ع٢ً املٛازد ايبػس١ٜ إعدادٜتِ 

 :ٜأتٞتتطُٔ اـط١ ايتػغ١ًٝٝ َا ٚفل ايُٓٛذز املسفل، ع٢ً إٔ  أٚ املطٛز ،املطتشدخ

 أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ:َٔ  املتطًبات األنادمي١ٝأ( ؼدٜد 
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 تطٜٛسٙ.أٚ  املكرتح اضتشداث٘ؼدٜد عدد أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يًربْاَر  .1

ٚاـربات  ،ٚاملساتب ايع١ًُٝ ،ٚاملؤٖالت ،١٦ٖٝ ايتدزٜظ األنادمي١ٝؼدٜد خصا٥ص أعطا٤  .2

 ايتدزٜط١ٝ.

 ذا ناْٛا َٔ داخٌ ايه١ًٝ أٚ َٔ نًٝات أخس٣.إؼدٜد املسدع١ٝ اإلداز١ٜ ألعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ فُٝا  .3

بايتػازى أٚ تدزٜطٗا بػهٌ  ،ؼدٜد املكسزات ايدزاض١ٝ اييت ميهٔ ألعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ تدزٜطٗا .4

 دٟ.فس

املكرتح اضتشداث٘ أٚ ٚايتدصصات ايدقٝك١ املطًٛب١ يتٓفٝر ايربْاَر  ،ؼدٜد ايتدصصات ايعا١َ .5

 .تطٜٛسٙ

 ايربْاَر َٔ املٛظفني اإلدازٜني ٚايفٓٝني. ( ؼدٜد َتطًباتب

 اجملٗص٠.املعاٌَ األب١ٝٓ ٚايكاعات، ٚيًربْاَر َٔ  املتطًبات املاد١ٜؼدٜد  (ز

 (.ايتع١ًُٝٝ )َصادز ايتعًِاملتطًبات د( ؼدٜد 

 الخطخ الذراصيخ: . ثنبء وتطىير4/2

إعداد خط١ عٓد  َساعاتٗااييت ٜٓغٞ  بايطٛابط بٗدف بٓا٤ ٚتطٜٛس اـط١ ايدزاض١ٝ ٜٓبغٞ االيتصاّ

 فُٝا ٜأتٞ:ٖرٙ ايطٛابط دزاض١ٝ ض١ًُٝ املٓٗر، صشٝش١ ايتهٜٛٔ، َرتابط١ ايعٓاصس، ٚتتُجٌ 

ٚتطٜٛس ايرباَر  عداداـط١ ايدزاض١ٝ يف اؾاَع١ ع٢ً ايتدزٜب املعتُد ايالشّ إل إعدادإٔ حيصٌ فسٜل  .1

 أٟ د١ٗ أخس٣ كتص١.َٔ أٚ  ،ٚاـطط ايدزاض١ٝ َٔ داَع١ تبٛى

 اتطام اـط١ ايدزاض١ٝ َع أٖداف اؾاَع١ ٚايه١ًٝ ٚايكطِ. .2

 ٛقع١ ٚاملطتٗدف١.َال١َ٤ املكسزات ايدزاض١ٝ يًدط١ ايدزاض١ٝ َع كسدات ايتعًِ املعسف١ٝ املت .3

 .طالبتكطِٝ َطتٜٛات اـط١ مبا ٜتٓاضب ٚايكدزات املعسف١ٝ املتٛقع١ يًَساعا٠  .4

تٛشٜع املتطًبات ايطابك١ ٚاملتصا١َٓ ملكسزات اـط١ ايدزاض١ٝ سطب املٛاضٝع  يف املس١َْٚساعا٠  .5

 .األنادميٞ ؼصًَِٝٗتابع١  ٜٔاملتعجس ايطالبطٌٗ ع٢ً ٜعٝح  املطسٚس١،

تفصًٝٝ٘ يًُكسز تتطُٔ ايٛصف ايعاّ ٚ يغ١ ايتدزٜظ ٚ اٖداف ٚ اضرتاتٝذٝات ايتعًِ ٚضع خط٘  .6

 .ٚاضايٝب ايتكِٜٛ ٚ َصادز ايتعًِ

 ٜساعٞ ايتطٛز ايتدزجيٞ يٓكٌ املعازف. آَطكَّٝتطًطًًا  اتٛشٜع َكسزات اـط١ ايدزاض١ٝ تٛشّٜع .7
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ّٝ اعتُادعاٜري ٦ٖٝات مب اـط١ ايدزاض١ٝازتباط َساعا٠  .8 ّٝأٚ إقًُّٝٝا  اايتدصص املعتُد٠ قً  .اأٚ دٚي

أٚ  ،الدتٝاش االختبازات املعٝاز١ٜ احمل١ًٝ ايطالبع٢ً ت١٦ٝٗ  ايكدز٠ َساعا٠ إٔ تتطُٔ اـط١ ايدزاض١ٝ .9

 .ايدٚي١ٝ يف ايتدصص

 ٚؼدٜد االضرتاتٝذٝات املٓاضب١ يف ؼكٝكٗا. كسدات ايتعًِاإلعداد ايطًِٝ ملصفٛف١  .10

 ِٗإنطابٚ ايطالب،صكٌ ١ٜٖٛ ٚغدص١ٝ ايدزاض١ٝ َكسزات دزاض١ٝ تعٌُ ع٢ً إٔ تتطُٔ اـط١  .11

 .َٗازات ايكسٕ اؿادٟ ٚايعػسٜٔ

ٚاـربات  ،ٚاألعاخ ،أْػط١ تع١ًُٝٝ َطاْد٠ ناملػازٜعملدتًف ايرباَر اـط١ ايدزاض١ٝ  تطُني .12

 .طٛم ايعٌُياملٗازات ايالش١َ  تهطب ايطالبٚ خربات ع١ًُٝ ،أٝداْٞامل ٚايتدزٜب ،ايع١ًُٝ

ٚضا٥ٌ دعِ ايتعًِ اإليهرتْٚٞ ٚايتكٓٝات اؿدٜج١ يف دزاض١ٝ تطتددّ اـط١ ايدزاض١ٝ َكسزات  تطُني .13

 .تدزٜطٗا

ٖٛ:  فاجملاٍتٓعِٝ َكسزات اـط١ ايدزاض١ٝ عطب اجملاٍ ٚايرتاتب١ٝ يًُكسزات ايدزاض١ٝ يًدط١،  .14

ٖٞ: ع١ًُٝ تستٝب  ٚايرتاتب١ٝيتًو املكسزات،  ع١ًُٝ ايتٛضع يف قت٣ٛ املكسزات ايدزاض١ٝ ملطت٣ٛ َعسيف قدد

 .دٜد احملتٜٛات املعسف١ٝ ٚاملٗاز١ٜٚع١ْٛٓ املكسزات ايدزاض١ٝ ٚتسقُٝٗا ٚؼ

 َد٣ تسابطٗا.َع بٝإ خازط١ تٛشٜع املكسزات ملطتٜٛات ايربْاَر  إعداد .15

 ٚاملٝدا١ْٝ.جيب ؼدٜد ضاعات ٚأٚقات االتصاٍ ايعًُٞ ملدتًف األْػط١ ايٓعس١ٜ ٚايع١ًُٝ  .16

اـد١َ اجملتُع١ٝ ٚايعٌُ ٚ املٛاط١ٓ ايصاؿ١ تستبط بتعصٜص َفاِٖٝ َٛاضٝعتطُني اـط١ ايدزاض١ٝ  .17

 .طالبايتطٛعٞ يد٣ اي

َعادي١ املكسزات عٓد  ايطالبطٌٗ ع٢ً ٜعٝح  اختٝاز املكسزات ايدزاض١ٝ يًربْاَر;َساعا٠ املس١ْٚ يف  .18

 ايٓكٌ إىل داَعات أخس٣.  ايتشٌٜٛ بني بساَر ايه١ًٝ، أٚ اؾاَع١، أٚ

 اـاص١ بايكطِ ٚايه١ًٝ.ٚاؿس٠  االختٝاز١ٜع٢ً َد٣ ٚاضع َٔ املكسزات ايدزاض١ٝ اـط١  مشٍٛ .19

ايٛشٕ ٚميهٔ إٔ ٜكٌ  ،بػهٌ عاّ ٚسدات تدزٜط١ٝبـجالخ  ايدزاضٞ ًُكسزي ايصَين ايعاّ ٛشٕايؼدٜد  .20

 عٔ ذيو أٚ ٜصٜد يف بعمل ايهًٝات ٚفل َربزات قدد٠.ايصَين 

 ايتكٝد بتٛشٜع ايعب٤ األضبٛعٞ يًٛسدات ايتدزٜط١ٝ سطبُا ٜأتٞ: .21

 .ا( دقٝك١ أضبٛع50ّٝتبًغ ايٛسد٠ ايتدزٜط١ٝ ايٓعس١ٜ ) .20/1

 ( دقٝك١ أضبٛعّٝا.120 - 100تبًغ ايٛسد٠ ايتدزٜط١ٝ ايع١ًُٝ )َعاٌَ ٚكتربات( بني ) .20/2
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 .ا( دقٝك١ أضبٛع180ّٝ - 100بني )املٝدا١ْٝ تبًغ ايٛسد٠ ايتدزٜط١ٝ  .20/3

( ٚسد٠ دزاض١ٝ يًفصٌ ايدزاضٞ 12اؿد األد٢ْ املطُٛح يًطايب تطذًٝ٘ نعب٤ دزاضٞ ٖٛ )ٜبًغ  .22

 .(ادزاضّٝ اأضبّٛع 15ايطبٝعٞ )

( ٚسد٠ يًفصٌ ايدزاضٞ 18ٚعد أقص٢ )( ٚسد٠ تدزٜط١ٝ 15)ايعب٤ ايدزاضٞ يًطايب َتٛضط  .23

 (.ادزاضّٝ اأضبّٛع 15ايطبٝعٞ )

يٛا٥ح ٚشاز٠ ايتعًِٝ، َٚعاٜري املسنص ايٛطين يالعتُاد  إٔ ٜتٛافل فُٛ  ضاعات ايربْاَر َع .24

ضاع١ نشد أدْٞ يدزد١ ايبهايٛزٜٛع  120األنادميٞ، َٚا ؼددٙ ضٛابط ٚيٛا٥ح اؾاَع١. )َجٌ: 

 يربْاَر األزبع ضٓٛات(

 بني َتطًبات اؾاَع١، ٚايه١ًٝ، ٚبني َتطًبات ايربْاَر ْفط٘ )َتطًبات ايكطِ(.تهساز ػٓب اي .25

 يغ١ ايتدزٜظ يف ايربْاَر مبا ًٜيب أٖداف ايربْاَر، ٚاستٝادات ايطالب. جيب ؼدٜد .26

 فُٝا ٜأتٞ: ايجا١ْٝٚميهٔ تٛصٝف إدسا٤ات املسس١ً 

 : التصوين واإلعذادالورحلخ الثبنيخإخراءاد  م

سصًٛا ع٢ً غٗاد٠ تدزٜب ممٔ  ،تػهٌٝ فسٜل عٌُ َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظب ٜكّٛ ايكطِ ايعًُٞ املعين  .1

َعتُد٠ َٔ إداز٠ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ; إلعداد اـط١ ايدزاض١ٝ، ٚتٛصٝف ايربْاَر، ٚاملكسزات 

 .ايدزاض١ٝ سطب ايُٓاذز املعتُد٠

 ؼاٍ اـط١ ايدزاض١ٝ بهاف١ َسفكاتٗا إىل فًظ ايكطِ; يًُسادع١ ٚاالعتُاد، الؽاذ أسد ايكسازٜٔ:  .8

 ، أٚ ملعاد١ً املالسعات.ملصٜد َٔ املعًَٛات ايعًُٞ; طًّبا إىل ايكطِاـط١ ايدزاض١ٝ َٚسفكاتٗا زد   .1/8

 املٛافك١ ع٢ً اـط١ ايدزاض١ٝ َٚسفكاتٗا ٚإسايتٗا إىل ؾ١ٓ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ يف ايه١ًٝ.  .8/8

اـط١ ايدزاض١ٝ ٚناف١ َسفكاتٗا، الؽاذ أسد  بدزاض١ ؾ١ٓ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ يف ايه١ًٝتكّٛ   .0

 ايكسازٜٔ:

 .يًكطِ ايعًُٞ يًشاد١ ملصٜد َٔ املعًَٛات ٚتصٜٛب املالسعاتاـط١ ايدزاض١ٝ َٚسفكاتٗا زد   .1/0

 .يًُسادع١ ٚاالعتُاد ايه١ًٝ فًظ املٛافك١ ع٢ً اـط١ ايدزاض١ٝ َٚسفكاتٗا ٚإسايتٗا إىل  .8/0

 ، الؽاذ أسد ايكسازٜٔ:اـط١ ايدزاض١ٝ َٚسفكاتٗاٜكّٛ فًظ ايه١ًٝ املع١ٝٓ بدزاض١   .4

ملصٜد َٔ  طًّبا ايكطِ املعين;ؾ١ٓ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ يف إىل اـط١ ايدزاض١ٝ َٚسفكاتٗا زد   .1/4

 .املالسعات أٚ ملعاؾ١املعًَٛات 

 ىل عُاد٠ ايتطٜٛس ٚاؾٛد٠.إاملٛافك١ ع٢ً اـط١ ايدزاض١ٝ َٚسفكاتٗا ٚإسايتٗا   .8/4
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يطُإ االيتصاّ بطٛابط اـط١ ايدزاض١ٝ َٚسفكاتٗا تدقٝل ٚسادع١ مب ايتطٜٛس ٚاؾٛد٠ تكّٛ عُاد٠  .5

 ، الؽاذ أسد ايكسازٜٔ:املؤضطٞ ٚايربافٞ سطب ايُٓاذز املعتُد٠ عتُاداال

 .املالسعاتأٚ ملعاؾ١ ملصٜد َٔ املعًَٛات  ، طًّبازد اـط١ ايدزاض١ٝ َٚسفكاتٗا جملًظ ايه١ًٝ املع١ٝٓ  .1/5

 عتُادَسفكاتٗا بعد اإلقساز باضتٝفا٥ٗا غسٚط ٚضٛابط االاملٛافك١ ع٢ً اـط١ ايدزاض١ٝ يًربْاَر ٚ  .8/5

بٛناي١ اؾاَع١  املؤضطٞ ٚايربافٞ سطب ايُٓاذز املعتُد٠ ٚإسايتٗا إلداز٠ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ

 يًػؤٕٚ األنادمي١ٝ.

 

 للورحلخ الثبنيخ: الوتطلجبد الفنيخ. 5/2

ممٔ سصًٛا ع٢ً غٗاد٠ تدزٜب َعتُد٠ َٔ إصداز قساز تػهٌٝ فسٜل عٌُ َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ  .1

 .إداز٠ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ; إلعداد اـط١ ايدزاض١ٝ ٚتٛصٝف ايربْاَر ٚاملكسزات ايدزاض١ٝ

 .منٛذز اـط١ ايدزاض١ٝ َٚسفكات٘ بايًغتني ايعسب١ٝ ٚاإللًٝص١ٜتعب١٦  .2

 تعب١٦ منٛذز َكاز١ْ املكسزات ايدزاض١ٝ. .3

 .س االستٝاز ملدسدات ايربْاَر ايتع١ًُٝٝ ٚزأٟ اـربا٤منٛذز ًَدص دزاض١ تكدٜتعب١٦  .4

 .ايُٓٛذز ايتفصًٝٞ املعتُد يتٛصٝف ايربْاَر بايًغتني ايعسب١ٝ ٚاإللًٝص١ٜتعب١٦  .5

 ايُٓاذز ايتفص١ًٝٝ املعتُد٠ يتٛصٝف املكسزات بايًغتني ايعسب١ٝ ٚااللًٝص١ٜ.تعب١٦  .6

 .ايعسب١ٝ ٚااللًٝص١ٜ.ايُٓٛذز املًدص يتٛصٝف ايربْاَر بايًغتني تعب١٦  .7

 ايُٓاذز املًدص١ يتٛصٝف املكسزات بايًغتني ايعسب١ٝ ٚااللًٝص١ٜ.تعب١٦  .8

ٚعدد ايطاعات  ١ ٚاالختٝاز١ٜ،دبازٜايديٌٝ اإلزغادٟ يًربْاَر املتطُٔ املكسزات ايدزاض١ٝ اإل إعداد .9

ملكسزات ايدزاض١ٝ اييت ٜتِ املعتُد٠ املطًٛب إمتاَٗا، َٚتطًبات ايكطِ ٚايه١ًٝ ٚاؾاَع١، َٚٛدص يتٛصٝف ا

 تكدميٗا يف ايربْاَر بايًغتني ايعسب١ٝ ٚاإللًٝص١ٜ.

 منٛذز اتطام ايربْاَر َع اإلطاز ايٛطين يًُؤٖالت.تعب١٦  .10

 إعداد قا١ُ٥ ظٗات ٦ٖٝٚات االعتُاد احمل١ًٝ ٚايدٚي١ٝ. .11

 أٚ املطاز ايتدصصٞ. تصُِٝ ايربْاَر عٓداملعاٜري احمل١ًٝ أٚ ايدٚي١ٝ َساعا٠  .12

 .(NCAAA) األنادميٞ عتُادايٛطين يال املسنصَتطًبات كٝل ؼ .13

 ايطالب.االختبازات املعٝاز١ٜ املتاس١ ايداي١ ع٢ً نفاٜات ٚنفا٤ات بقا١ُ٥ إعداد  .14
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 .كسدات ايتعًِ املستبط١ باالختبازات املعٝاز١ٜ يف ايتدصصإعداد َصفٛف١  .15

 (.)َطاُٖات َاي١ٝ َٚاد١ٜإعداد خط١ ايكطِ يتٌُٜٛ ٚدعِ ايربْاَر أٚ املطاز ايتدصصٞ  .16

سطب قا١ُ٥  ٚايهفا٤اتاملٗازات ٚ ايطالب املعازفملكسزات ايدزاض١ٝ يًربْاَر اييت تهطب تصٓٝف ا .17

 .َٗازات ايكسٕ اؿادٟ ٚايعػسٜٔ

 منٛذز تكسٜس اـرب٠ املٝدا١ْٝ بايًغتني ايعسب١ٝ ٚاإللًٝص١ٜ.تعب١٦  .18

 .َٚٛظفني ٚعٓاصس َاد١ٜ أعطا٤ ١٦ٖٝ تدزٜظ منٛذز اـط١ ايتػغ١ًٝٝ يًرباَر مبا تتطُٓ٘ َٔتعب١٦  .19

 منٛذز ْتا٥ر َسادع١ عُاد٠ ايتطٜٛس ٚاؾٛد٠ يُٓٛذز تٛصٝف ايربْاَر.تعب١٦  .20

 منٛذز ْتا٥ر َسادع١ عُاد٠ ايتطٜٛس ٚاؾٛد٠ يُٓٛذز تٛصٝف املكسز.تعب١٦  .21

 .منٛذز قا١ُ٥ َتطًبات إداز٠ ايربْاَر ٚاـطط ايدزاض١َٝسادع١  .22

 .اإلساالت ايسمس١ٝ ملدتًف اؾٗات ذات ايعالق١اـطابات أٚ  .23

 إزفام قاضس االدتُاعات ايالسك١ جملايظ األقطاّ ٚايهًٝات ٚايًذإ ذات ايعالق١. .24

 

 

 )تحكين الخطخ الذراصيخ(: الورحلخ الثبلثخ: التحكين واالعتوبد( 3

أعطا٤ ١٦ٖٝ قاَت إداز٠ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ ببٓا٤ قاعد٠ بٝاْات حملهُني ٚخربا٤ َٔ 

ّٝا يطُإ املٛضٛع١ٝ ٚايدق١ يف ع١ًُٝ ايتشهِٝ،  ّٝا، ٚإقًُّٝٝا، ٚدٚي ايتدزٜظ يف كتًف ايتدصصات قً

 ٚقد اضتشدثت اإلداز٠ ْٛعني َٔ ايتشهِٝ، ُٖا:

 التحكين األكبديوي للجرنبهح أو الوضبر التخصصي:. 1/3

اييت تػسف عًٝٗا إداز٠ ايرباَر تعترب ع١ًُٝ ايتشهِٝ األنادميٞ يًدط١ ايدزاض١ٝ يًربْاَر 

ٚاـطط ايدزاض١ٝ َٔ أِٖ املساسٌ اييت تسنص ع٢ً تكِٝٝ ايربْاَر َٔ ناف١ دٛاْب٘ ايع١ًُٝ ٚاملعسف١ٝ، 

 سٝح تسنص ع١ًُٝ ايتشهِٝ ع٢ً َا ٜأتٞ:

 اْطذاّ اـط١ ايدزاض١ٝ َع أٖداف ايربْاَر ايٓعس١ٜ ٚايع١ًُٝ. .1

 يالػاٖات ايعامل١ٝ اؿدٜج١ ٚضٛم ايعٌُ.َٛانب١ اـط١ ايدزاض١ٝ يًربْاَر  .2

 َٓاضب١ اضِ ٚزَص ايربْاَر األنادميٞ. .3
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 أٚ ايتدصص. ،أٚ املطاز ،َٓاضب١ فُٛ  ايطاعات املعتُد٠ يًدط١ ايدزاض١ٝ يًربْاَر .4

 .، أٚ املطاز، أٚ ايتدصصَال١َ٤ َط٢ُ ايدزد١ املُٓٛس١ عٓد ايتدسز َٔ ايربْاَر .5

 .، أٚ املطاز، أٚ ايتدصصاَرايربْيف َٓاضب١ َتطًبات ايكبٍٛ  .6

 .، أٚ املطاز، أٚ ايتدصصَٓاضب١ اـط١ ايتػغ١ًٝٝ يًربْاَر .7

 .، أٚ املطاز، أٚ ايتدصصَٓاضب١ اضرتاتٝذٝات ايتدزٜظ املكرتح اتباعٗا يف ايربْاَر .8

 .تٗاٚنفاٜ نفا٠٤ َصادز ايتعًِ ٚاملسادع األضاض١ٝ .9

 ايدزاض١ٝ.املكرتس١ يًُكسزات ٚاملسادع سداث١ املٓاٖر  .10

 َٓاضب١ أمسا٤ ٚزَٛش َكسزات اـط١ ايدزاض١ٝ. .11

 ٚسس٠. ،ٚاختٝاز١ٜ ،١إدبازَٜٚٓاضب١ تٛشٜعٗا بني  ،يف املكسزات ايدزاض١ٝ ايتٓٛ  .12

 َٓاضب١ ايٛشٕ املكدز يًٛسدات ايدزاض١ٝ ايٓعس١ٜ ٚايع١ًُٝ ايفع١ًٝ ٚاملعتُد٠ يًُكسزات. .13

 اض١ٝ.َٓاضب١ املكسزات يهٌ َطت٣ٛ َٔ َطتٜٛات اـط١ ايدز .14

 أٚ ايتدصص. ،ٚ املطازأ ،ٚضٛح ٚانتُاٍ عٓاصس تٛصٝف ايربْاَر .15

 عٓاصس تٛصٝف َكسزات اـط١ ايدزاض١ٝ.ٚانتُاٍ ٚضٛح  .16

 .اضرتاتٝذٝات ايتدزٜظَٚٓاضب١ ٚضٛح  .17

 .ٚضٛح أٖداف ايربْاَر ٚقابًٝتٗا يًكٝاع .18

 ٚضٛح َٚٓاضب١ أضايٝب ايكٝاع ٚايتكِٜٛ. .19

 .ٚأضايٝب ايتكِٜٛات ايتدزٜظ املٛا١َ٤ بني ْٛاتر ايتعًِ ٚاضرتاتٝذٝ .20

 

 :لجرنبهح أو الوضبر التخصصيوخرخبد الالتحكين الوهني . 2/3

اٍ اجملَتدصصني يف  يًربْاَر أٚ املطاز ايتدصصٞ ع٢ً َٗٓٝنيكسدات ايتعًِ املتٛقع١ تعسض 

تكِٝٝ يف  يالضتعا١ْ بآزا٥ِٗايعاًَني فٝ٘، َٔ أٚ  ،يف ايكطاعني ايعاّ ٚاـاص َٔ أزباب ضٛم ايعٌُ ذات٘

 َٔ سٝح:كسدات ايتعًِ 

 اْطذاّ كسدات ايتعًِ َع أٖداف ايربْاَر ايٓعس١ٜ ٚايع١ًُٝ. .1

 َٛانب١ كسدات ايتعًِ املتٛقع١ يًربْاَر يالػاٖات ايعامل١ٝ اؿدٜج١ ٚضٛم ايعٌُ. .2
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 َٓاضب١ فُٛ  ايطاعات املعتُد٠ يًربْاَر، أٚ املطاز، أٚ ايتدصص. .3

 اقع ايعًُٞ ٚاملٗين جملاٍ ايتدصص.ازتباط كسدات ايتعًِ َع ايٛ .4

 َٓاضب١ َتطًبات ايكبٍٛ يف ايربْاَر، أٚ املطاز، أٚ ايتدصص. .5

 َٓاضب١ املكسزات ايدزاض١ٝ يًربْاَر ملدسدات ايتعًِ املتٛقع١. .6

 اغتُاٍ ايربْاَر، أٚ املطاز، أٚ ايتدصص ع٢ً دٛاْب َعسف١ٝ تطبٝك١ٝ، أٚ ع١ًُٝ. .7

 تُٓٞ املٗازات ايالش١َ ؾٛاْب ايعٌُ. اغتُاٍ ايربْاَر ع٢ً أضايٝب َتٓٛع١ .8

 تطُني ايربْاَر أْػط١ تدزٜب ذات نفا٠٤ عاي١ٝ ع٢ً األضايٝب اإلْتاد١ٝ اؿدٜج١. .9

 اضٗاّ ايربْاَر يف انطاب ايطًب١ َٗازات ايكسٕ اؿادٟ ٚايعػسٜٔ. .10

 َبدأ زٚح املبادز٠، ٚاإلبدا ، ٚايعٌُ اؾُاعٞ.يف ت١ُٝٓ ايربْاَر  اضٗاّ .11

 ر ع٢ً دٛاْب تطٜٛس١ٜ جملاٍ ايعٌُ يف ايتدصص ٚابتهاز أضايٝب ددٜد٠.اغتُاٍ ايربْاَ .12

 َال١َ٤ ايربْاَر يًكدزات ايرات١ٝ ٚايػدص١ٝ املتٛقع١ يًطالب. .13

 متهني ايربْاَر ايطالب َٔ انتطاب َٗازات ايتٛاصٌ ٚايتفهري. .14

 تعصٜص ايطًٛنٝات ايٛظٝف١ٝ اإلجياب١ٝ بٛصف٘ ٖدًفا ز٥ّٝطا يًربْاَر. .15

 ايطالب ع٢ً اضتدداّ َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ ايتطبٝكٞ. ٜػذع ايربْاَر .16

 َساعا٠ دزد١ عاي١ٝ َٔ ايتٛافل بني كسدات ايربْاَر ٚاستٝادات ضٛم ايعٌُ. .17

 تطُني ايربْاَر بساَر ايتدزٜب ايتعاْٚٞ، ٚبساَر ايتدزٜب املٓتٗٞ بايتٛظٝف. .18

 ٚضٛح اضرتاتٝذٝات ايتدزٜب املٝداْٞ يًربْاَر ٚأضايٝب ايتكِٝٝ. .19

 ايربْاَر ملطتذدات ايت١ُٝٓ ٚاالستٝادات ايفع١ًٝ يطٛم ايعٌُ. تًب١ٝ .20

 

 للورحلخ الثبلثخ: الوتطلجبد الفنيخ. 3/3

 .منٛذز ايتشهِٝ األنادميٞ يًربْاَرتعب١٦  .1

 .يربْاَردسدات امل املٗينمنٛذز ايتشهِٝ تعب١٦  .2

 ايعالق١.إزفام قاضس االدتُاعات ايالسك١ جملايظ األقطاّ ٚايهًٝات ٚايًذإ ذات  .3

 .منٛذز قا١ُ٥ َتطًبات إداز٠ ايربْاَر ٚاـطط ايدزاض١َٝسادع١  .4

 قا١ُ٥ احملهُني ايرٜٔ سهُٛا ايربْاَر. .5
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 منٛذز تكسٜس ايتشهِٝ األنادميٞ. .6

 اـطابات أٚ اإلساالت ايسمس١ٝ ملدتًف اؾٗات ذات ايعالق١. .7

ا ُا أٚ دفٌُٜٗ أمسا٥ٗتعدأٚ اقرتاح  ،قطِ أٚ ن١ًٝإزفام قساز فًظ اؾاَع١ غصٛص اضتشداخ  .8

 إيغا٤ بسْاَر أٚ َطاز ؽصصٞ. اضتشداخ أٚ تطٜٛس أٚ ػُٝد أٚ تفعٌٝ أٚ أٚا ُأٚ إيغا٥ٗ

اقرتاح تعدٌٜ أٚ  إزفام قساز ايًذ١ٓ املؤقت١ يًذاَعات / ٚشاز٠ ايتعًِٝ غصٛص إْػا٤ قطِ أٚ ن١ًٝ، .9

 .اُا أٚ إيغا٥ُٗا أٚ دفُٗأمسا٥ٗ

 

 :ٜأتٞفُٝا  ايجايج١املسس١ً ٚميهٔ تٛصٝف إدسا٤ات 

 عتوبداالالتحكين و: خلثالورحلخ الثبإخراءاد  م

تكّٛ إداز٠ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ مبسادع١ ٚتدقٝل اـط١ ايدزاض١ٝ ٚناف١ َسفكاتٗا سطب منٛذز   .1

 :الؽاذ أسد ايكسازٜٔاملسادع١ املعتُد، 

 املالسعات.أٚ ملعاؾ١ ملصٜد َٔ املعًَٛات  ; طًّبايه١ًٝ املع١ٝٓإىل ااـط١ ايدزاض١ٝ َٚسفكاتٗا زد   .1/1

 ع١ًُٝ ايتشهِٝ األنادميٞ ٚاملٗين يًدط١ ايدزاض١ٝ يًربْاَر َٚكسزاتٗا ايدزاض١ٝ.يف ايبد٤   .8/1

الؽاذ تكسٜس كسدات ايتشهِٝ سطب ايُٓٛذز املعتُد،  إعدادبإداز٠ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ  تكّٛ  .8

 :أسد ايكسازٜٔ

 .املالسعات; ملعاؾ١ يًه١ًٝ املع١ٝٓاـط١ ايدزاض١ٝ َٚسفكاتٗا زد   .1/8

 زفع اـط١ ايدزاض١ٝ َٚسفكاتٗا إىل ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ يًرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ باؾاَع١.  .8/8

، اـط١ ايدزاض١ٝ َٚسفكاتٗاتكّٛ ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ يًرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ باؾاَع١ بدزاض١ َٚسادع١   .0

 :ايكسازٜٔالؽاذ أسد 

ٚاضتهُاٍ  السعاتامل، ملعاؾ١ يرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝإلداز٠ ااـط١ ايدزاض١ٝ َٚسفكاتٗا زد   .1/0

 ايٓٛاقص.

 زفع اـط١ ايدزاض١ٝ َٚسفكاتٗا إىل فًظ اؾاَع١.  .8/0

 ٜتِ:َٔ ثِ، بدزاض١ َٚسادع١ اـط١ ايدزاض١ٝ َٚسفكاتٗا، ٜٚكّٛ فًظ اؾاَع١   .4

يتصٜٛب زد اـط١ ايدزاض١ٝ َٚسفكاتٗا إىل ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ يًرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ باؾاَع١   .1/4

 املالسعات ٚاضتهُاٍ ايٓٛاقص.

 ٖا.اعتُاديًربْاَر املطتشدخ أٚ املطٛز ٚ اـط١ ايدزاض١ٝ َٚسفكاتٗااملٛافك١ ع٢ً   .8/4

 .ٚايتطذٌٝ فَٝ٘ٛعد ايكبٍٛ ٚ ، أٚ املطاز، أٚ ايتدصصؼدٜد َٛعد طسح ايربْاَرٚ  .0/4

 .إلداز٠ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ / ٚناي١ اؾاَع١ يًػؤٕٚ االنادمي١ٝ عتُاداال ٚإساي١ قساز  .4/4
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 :بوب أو إلغبئهوب أو دهدهوأو تعذيل أصوبئه لضن أو كليخ إنشبءإخراءاد ج( 

إىل دزاضات أنادمي١ٝ  اتكّٛ ع١ًُٝ اضتشداخ قطِ أٚ ن١ًٝ بٓا٤ ع٢ً تٛدٗات ٚط١ٝٓ اضتٓاّد

ٚال بّد َٔ عسض املٛضٛ  ع٢ً  ٚايجكاف١ٝ يًُذتُع ،ٚاالدتُاع١ٝ ،ٚايت١ُٜٛٓ ،ٚدزاض١ االستٝادات االقتصاد١ٜ

( َٔ املاد٠ اـاَط١ عػس٠ ٚاملاد٠ 4يًذاَعات بدالالت املاد٠ ايجا١َٓ ٚايبٓد زقِ )ايًذ١ٓ املؤقت١  ٚشاز٠ ايتعًِٝ/

 :ٜأتَٞا  ٚتتطًب ٖرٙ ايع١ًُٝ ايعػسٜٔ َٔ ْعاّ فًظ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚاؾاَعات.

ايه١ًٝ املكرتح اضتشداخ أٟ َٓٗا ٚايرباَر دزاض١ أنادمي١ٝ ع١ًُٝ يتشدٜد َعامل ايكطِ أٚ  .1

 ايتدصص١ٝ.

ّٝا يتشدٜد ايرباَر ٚاملطازات  .2 ّٝا، ٚإقًُّٝٝا، ٚدٚي دزاض١ َكاز١ْ يٛاقع ايتدصصات ايٓعري٠ قً

 ايتدصص١ٝ.

 دزاض١ ٚاقع ضٛم ايعٌُ ٚؼدٜد َتطًبات٘ ايع١ًُٝ ٚاملٗاز١ٜ َٔ كتًف ايتدصصات احملت١ًُ. .3

دسا٤ دزاض١ تكدٜس االستٝاز يًُٗازات الضتشداخ أٚ تطٜٛس أٚ إيغا٤ بسْاَر ع٢ً ايكطِ ايعًُٞ يف ساٍ إ .4

 مبا ٜأتٞ: إٔ ٜطرتغدأٚ َطاز أٚ ؽصص 

 آزا٤ ايهفا٤ات َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ.-

 تكِٜٛ اـسجيني يًربْاَر ٚايتكِٜٛ ايرات١ٝ هلِ.-

 ايتٛدٝٗات اؿه١َٝٛ ٚايتكازٜس ايسمس١ٝ.-

 أٚ اـسجيني.اضتطالعات آزا٤ ايطالب -

 اضتطالعات آزا٤ َؤضطات األعُاٍ يف ايكطا  اـاص.-
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 ايتكازٜس ايسض١ُٝ يهٌ َٔ: ٚشاز٠ اـد١َ املد١ْٝ، ٚشاز٠ ايعٌُ، ٚشاز٠ االقتصاد ٚايتدطٝط.-

 اإلطاز ايٛطين يًُؤٖالت.-

 ايتكازٜس ايدٚز١ٜ اإلسصا١ٝ٥ / اإلداز٠ ايعا١َ يإلسصا٤ات.-

يف اؾاَع١ َٔ كتًف ايتدصصات يف بساَر ايكطِ أٚ ايه١ًٝ املكرتح  طالباضتطال  آزا٤ اي .5

 اضتشداخ أٟ َٓٗا.

ايسفع بطًب اضتشداخ قطِ أٚ ن١ًٝ سطب ايُٓٛذز املعتُد، ٚسطب اـطٛات اإلدسا١ٝ٥ املتبع١  .6

 يٛناي١ اؾاَع١ يًػؤٕٚ األنادمي١ٝ / إداز٠ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ.

 َع ًَدص يهٌ َٓٗا. بطًب اضتشداخ قطِ أٚ ن١ًٝبات ايطابك١ ضسٚز٠ إزفام أصٌ ناف١ املتطً .7

 تٛصٝات ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ يًرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ باؾاَع١ مبٛدب قطس ادتُا . .8

 جملًظ اؾاَع١ بهاف١ َسفكات٘.ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ يًرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ زفع قطس ادتُا   .9

 اقرتاح تعدٌٜ أمسا٥ٗا أٚ دفٗا أٚ إيغا٥ٗا ٚأٚ ن١ًٝ أ زفع اقرتاح فًظ اؾاَع١ املع١ٝٓ بإْػا٤ قطِ  .10

دٌٜ أمسا٥ٗا أٚ دفٗا أٚ تعأٚ  يٛشاز٠ ايتعًِٝ / ايًذ١ٓ املؤقت١ يًذاَعات يًٓعس يف طًب إْػا٤ قطِ أٚ ن١ًٝ

 ، ٚيًذ١ٓ املؤقت١ اؽاذ أسد ايكسازات اآلت١ٝ:إيغا٥ٗا

 زفمل ايطًب يعدّ َٓاضبت٘. -

 املع١ٝٓ; طًّبا ملصٜد َٔ املعًَٛات.زد ايطًب جملًظ اؾاَع١  -

 .إْػا٤ قطِ أٚ ن١ًٝ أٚ تعدٌٜ أمسا٥ٗا أٚ دفٗا أٚ إيغا٥ٗااملٛافك١ ع٢ً طًب  -

 إساي١ قساز ايًذ١ٓ إىل فًظ اؾاَع١ املع١ٝٓ إلضتهُاٍ اإلدسا٤ات. -

 

 نوبرج العول:د( 

أٚ إيغا٤ ايربْاَر أٚ تفعٌٝ ميهٔ اضتعساض مناذز ايعٌُ اـاص١ باضتشداخ أٚ تطٜٛس أٚ ػُٝد 

 ايسابط االيهرتْٚٞ إلداز٠ ايرباَر ٚاـطط ايدزاض١ٝ. َٔ خالٍ


