
 

    

 

Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

 انًًهكــخ انعرثيــخ انسعىديــخ

 انهيئــــخ انىطنيــــخ نهتمـىيــى

 واالعـــتــًـــبد األكــبديــًــــي

 

 (هـ) 2ملحق رقم 

 
 انًًهكـــــــــــــــــــــخ انعرثيـــخ انسعىديخ

 وزارح انتعهيـــــــــــــــــى انعبنـــــــــي

 أو انمريجبيعـــــــخ

 انعهىو االلتصبديخ وانًبنيخ اإلسالييخ كهيــخ 

 

 انتأيينلســـــــــــــى 
 

 

 ـررـــــــــ انًمـوصيـــفد
 

 

تطبيقات الحاسب فى التأمين اسم المقرر 
 63044506-3الرمز

 السابع الدراسي مستوىال

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 انعبو انذراســـــي

  ه1436/1437
  م2016-2015
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 نًىرج تىصيف انًمرر
 

 حجامتة أة السرى: اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ 1437-1-10:ربسَخ اٌزمشَش

 ولُتة املوأةالاكخصجدًتةو إلاجاُتةؤلاسالاُت: اٌىٍُخ  اخأاينكسمة:اٌمغُ

 

تحذيذ انًمرر ويعهىيبد عبيخ عنه .  أ

 

 63044506-3جطبُلجثة لحجسبةفىة اخأاين:ػٕىاْ اٌّمشس وسِضٖ. ١

 2 :اٌغبػبد اٌّؼزّذح. ٢

 

إرا وبْ اٌّمشس َُمذَ وّبدح اخزُبسَخ ػّٓ ثشاِظ ِزؼذدح، َشعً اإلشبسح إًٌ رٌه ثذالً )اٌجشٔبِظ أو اٌجشاِظ اٌزٍ َزُ رمذَُ اٌّمشس ػّٕهب . ٣

 لسى انتأيين:(.ِٓ رؼذاد اٌجشاِظ

 سفُك عجُش.سِضٌ اٌذسَغٍ و د.د:ِمشس يا اعُ ػؼى هُئخ اٌزذسَظ اٌّغؤوي ػٓ رذسَظ.  ٤

 اٌغبثغ..:اٌّغزىي أو اٌغٕخ اٌزٍ َُمذَ فُهب هزٖ اٌّمشس.  ٥

جضُجثة سجسُجججل:(إْ وعذ)اٌّزطٍت اٌغبثك ٌهزٖ اٌّمشس .  ٦  63042105-2الخأاينةٍز

 ال يىجذ:(إْ وعذ)اٌّزطٍت اٌّظبؽت ٌهزٖ اٌّمشس . ٧

 داخم انجبيعخ:ِىبْ رذسَظ اٌّمشس إْ ٌُ َىٓ فٍ اٌّمش اٌشئُغٍ ٌٍّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ. ٨

 

 :(فٍ اٌّىبْ إٌّبعتػغ إشبسح )أّٔبؽ اٌزؼٍُُ . ٩

 

 اٌفظً اٌذساعٍ اٌزمٍُذٌ                                        إٌغجخ اٌّئىَخ.      أ

 

 إٌغجخ اٌّئىَخ                                                (ح اٌزمٍُذٌ واإلٌىزشؤٍ)اٌزؼٍُُ اٌّذِظ .     ة

 

 إٌغجخ اٌّئىَخثؼذ                                                                        اٌزؼٍُُ ػٓ .      ط

 

 إٌغجخ اٌّئىَخ       اٌّشاعٍخ                                                                               .      د

 

 إٌغجخ اٌّئىَخ       أخشي                                                                          ؽشق .     هـ

 

 :يالحظبد
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األهذاف   .  ة

 

اجة اهدفة اسئِسلهر ة إلالسز؟ة.ى١

 . إلاهجز ثةالاسجسُتةةابرهجاجة هسل -1

 .ة ادو لة لججهصةةةابرهجاجة هسلة إلافُدةةفىة عمجلة اخأاين -2

 .ة ابراجتةبلغتة هسل -3

ى. همُتةكو عدة ابُجهجثةواص ًجهج -4

 .هظمةإد زةةكو عدة ابُجهجث -5

 .بىجءةكو عدة ابُجهجثةوجلدًمة ادعمة افنىةاهجة -6

 

صَبدح اعزخذاَ اٌّشاعغ اٌزٍ رؼزّذ ػًٍ رىٕىٌىعُب اٌّؼٍىِبد أو : ِضثً ). طف ثبخزظبس أٌ خطؾ َزُ رٕفُزهب ٌزطىَش ورؾغُٓ اٌّمشس.  ٢

 (شجىخ االٔزشٔذ، أو رغُُشاد فٍ ِؾزىي اٌّمشس ثٕبًء ػًٍ ثؾىس ػٍُّخ عذَذح فٍ اٌّغبي اٌؼٍٍّ

سة إلالسزى  . إلالسزةهوةضمًةبسهجاجةحدًدةالسمة اخأاينة ةواِيةهىجنةخجاُجةبطبُمتة لحجلة ططةًخمةجىفُرهجةاخطٍو

 

وصف انًمرر .  ج

 

 :(َٕجغٍ إسفبق اٌىطف اٌؼبَ وّب َظهش فٍ دًٌُ أو ٔششح اٌجشٔبِظ: ِثؽظخ)اٌىطف اٌؼبَ ٌٍّمشس . ١

 

 

جوشَعةألاسجبُعة إلاوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعة
سجعجثة

 اخدَزية

ى( هسل) لجد ولةالااُىتروهُتة

إد جلة ابُجهجثة-ىىىىىىىىىىىو حهتة اخطبُمةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 اخمجالةاعة زو قة امملة-ىىىىىىىىىىىجيسُمةوزكتة امملةةةةةةةةةة

ى ابراجتةبلغتة هسل-ىىىىىىىىىى امملُجثة لحسجبُتةةةةةةةةة

ى9ى3

دو لة هسلة لججهصةةةة

جضتةةةةةةةةةةةةةةةةة  ادو لة إلاجاُتة-ىىىىىىىىىى ادو لة اٍس

ىدو لةحجهصةة  سرى-ىىىىىىىىىى ادو لةؤلاخصجئُتةةةةةةةةةةةةة

4 12 

كو عدة ابُجهجثة

الداتفىلو عد ابیجهجثة

 ابُجهجثةىكجعدةىجصمُم

 هسيةى ابُجهجثىكجعدة

 ابُجهجثةىحدولىىإوشجء

 ابُجهجثةىحدولىىحمدًل

وجسجُبهجةى ابُجهجثىعًى ابدث

  لجد ولىىزبط

ى9ى3

ى9 3 جطبُمةعملىالوشجءةكجعدةةبُجهجثةالمؤاًةعليهمة
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جوشَعةألاسجبُعة إلاوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعة
سجعجثة

 اخدَزية

مةألاوجدًمي الا خبجزة انهجئى  2 وفلجةالخلٍو

 

 :(ِغّىع عبػبد اٌزذسَظ اٌفؼٍُخ  واٌغبػبد اٌّؼزّذح خثي اٌفظً اٌذساعٍ)ِىىٔبد اٌّمشس .  ٣

  اٌّؾبػشح اٌذسوط اإلػبفُخ اٌّؼًّ اٌؼٍٍّ أخشي اٌّغّىع

 30 ال َىعذ 30 ال َىعذ ال َىعذ 30
عبػبد اٌزذسَظ 

 اٌفؼٍُخ

 2 ال َىعذ 2 ال َىعذ ال َىعذ 3

اٌغبػبد 

 اٌّؼزّذح

 

 

 عبػبد اٌّزاوشح أو اٌزؼٍُ اإلػبفُخ اٌّزىلؼخ ِٓ اٌطبٌت فٍ األعجىع     . ٤

 

 .ِخشعبد اٌزؼٍُّ ٌٍّمشس ؽغت ِغبالد اٌزؼٍُ وفك اإلؽبس اٌىؽٍٕ ٌٍّؤهثد وِىائّزهب ِغ ؽشق اٌزمىَُ واعزشارُغُبد اٌزذسَظ. ٥

 

رؼًّ وً ِٓ ِخشعبد اٌزؼٍُّ ٌٍّمشس وؽشق اٌزمىَُ واعزشارُغُبد اٌزذسَظ ِغ ثؼؼهب اٌجؼغ فٍ ِٕظىِخ ِىؽذح وِزىبٍِخ رؼجش 

 .ِغزّؼخ ػٓ ارفبق ِزٕبعك ثُٓ رؼٍُ اٌطثة، واٌزمىَُ، واٌزذسَظ

َىفّش اإلؽبس اٌىؽٍٕ ٌٍّؤهثد خّظ ِغبالد ٌٍزؼٍُّ، َٕجغٍ رؾذَذ ِخشعبد رؼٍُ ٌٍّمشس، وػبدحً ال َغت أْ َزؼذي ػذد ِخشعبد 

لذ رزؼّٓ ثؼغ اٌّمشساد . اٌزؼٍُ ٌٍّمشس اٌىاؽذ صّبُٔخ ِخشعبد رىىْ ِزىائّخ ِغ ِغبي أو أوضش ِٓ ِغبالد اٌزؼٍُ اٌخّغخ

اٌذساعُخ ِخشط واؽذ أو أوضش ٌٍجشٔبِظ ِذِغخ ِغ ِخشعبد اٌزؼٍُ ٌٍّمشس ورٌه إلظهبس اٌّىائّخ ثُٓ ِخشعبد اٌزؼٍُ ٌٍّمشس 

رؾذد  ِظفىفخ رخطُؾ ِخشعبد رؼٍُ اٌجشٔبِظ أٌ ِٓ ِخشعبد اٌزؼٍُ ٌٍجشٔبِظ ِذِغخ ِغ ِمشساد . وِخشعبد اٌزؼٍُ ٌٍجشٔبِظ

 .دساعُخ ِؼُٕخ

 .فٍ اٌغذوي اٌزبٌٍ رُ إدساط ِغبالد اٌزؼٍُ اٌخّغخ وفك اإلؽبس اٌىؽٍٕ ٌٍّؤهثد ِشلّخ فٍ اٌؼّىد األَّٓ

 :يرجً انتميذ ثبنخطىاد انتبنيخ عنذ تعجئخ انجذول

أظش األِضٍخاٌّمزشؽخ رؾذ ) أدسط ِخشعبد اٌزؼٍُ إٌّبعجخ واٌمبثٍخ ٌٍمُبط واٌّطٍىة رؾممهب فٍ ِغبالد اٌزؼٍُ اٌّثئّخ :أوالًال 

 .  أدسط اعزشارُغُبد اٌزذسَظ اٌّغبٔذح اٌّزثئّخ ِغ ؽشق اٌزمىَُ وِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّشعىح: بنيبًال . (اٌغذوي

َٕجغٍ ٌىً ِخشط ِٓ ِخشعبد اٌزؼٍُ  ٌٍّمشس ووً ؽشَمخ .  أدسط ؽشق اٌزمىَُ إٌّبعجخ واٌزٍ رمُظ ورُمَُُ ِخشط اٌزؼٍُ ثذلخ: بنلبًال 

 . رذسَظ أْ رزٕبغُ عىَبً وثشىً ِٕطمٍ وؼٍُّخ رؼٍُ ورؼٍُُ ِزىبٍِخاعزشارُغُخرمىَُ ووً 

أِبَ * فٍ ؽبي إدساط أٌ ِخشعبد رؼٍُ ٌٍجشٔبِظ اٌؼٍٍّ ػّٓ ِخشعبد اٌزؼٍُ ٌٍّمشس اٌذساعٍ َشعً وػغ ػثِخ :راثعبًال 

 . اٌّخشط اٌّؼٍٕ

 .ٌُظ ثبٌؼشوسح أْ َزؼّٓ وً ِمشس دساعٍ ِخشعبد رؼٍُ ِٓ وً ِغبي ِٓ ِغبالد اٌزؼٍُ

 

 

أسبنيت انتمىيى انًستخذيخ في 

 انًمرر
 استراتيجيبد تذريس انًمرر

 يجبالد انتعهّى وفك اإلطبر انىطني نهًؤهالد

 ويخرجبد انتعهى نهًمرر
 

 ١.٠ انًعرفخ

الا خبجز ثة اشفهُتة -1

تة ٍس  والا خبجز ثة اخدٍس

 او حبجثةفيةد  لة الجعتة -2

  إلادجضسةة اصفُتة -1

  لحو زةو إلاىجكشتة -2

ةوة إلاهجز ثةالاسجسُتةةابرهجاجة هسلعلىةة اطجابةًخمسف

  ابراجتةبلغتة هسل
١.١ 

 ١.٢ ة همُتةكو عدة ابُجهجثةواص ًجهجًخمسفة اطجابةعلى
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 . ادز سُتة

 . او حبجثة إلانزاُتة -3

ًخمسفةعلىةة سيةجلُُمةاججالثةالاسدثمجزة إلاىجسبتة

 .ألاو لةخملتة اوزجئم
3.1 

 ٢.٠ انًهبراد اإلدراكيخ

مةفيةد  لة اصفة -1  اخلٍو

اًة اللة لحو زة

 و إلاىجكشت

  او حبجثةوألابدجر -2

  لحو زةو إلاىجكشتة -1

 . الس ء ثة لخجزحُتة -2

 ٢.١ جطبُلجثة لحجسبةفىة اخأاينةًفسقةب

 ٢.٢ همُتة اىلدة إلاوضوعيةواهجزةة اخفىيرةالاسخيخججيًطوزةةث

 ٣.٠ يهبراد انتعبيم يع األشخبص وتحًم انًسؤونيخ

جلُُمة عضجءة إلاجموعتة -1

ايلةكجئدةضمًةامجًيرة

 .ادددةة

جلُُمةاىجص ثةولة -2

 اجموعتة

جلُُمةولةكجئدةألعضجءة -3

 . إلاجموعت

جلسُمة اطالبةإلىة -1

اجموعجثةصغيرةةايلة

 .انهجةكجئدة

حغُيرةكُجدةة إلاجموعجثة -2

 ولةفترة

جيلُفةولةاجموعتة -3

بمىجكشتةكضُتة

 .ى كخصجدًتةضمًة إلالسزة

ةٌمُدة إلاخخسجةجسجِبةوصُجغتة
ً
 إلاشىالثة إلاملدةةوسبُج

ةاخىوعتةاًةجلىُجثة إلاملواجثةو إلاصجدزة
ً
ة شيجال

ً
اسخخداج

ألا سرة

٣.١ 

ٌشسحةة همُتةجطبُلجثة لحجسبةفية اخأاينةحمعة

  إلاملواجثةوةألاسجهُدة لجدًدةةاًةاصجدزةاخىوعت
٣.٢ 

ًلُمة اطجابة لحلولة إلاوحودةةبهدفة بخيجزةخلولةحدًدةة

 .فيةجطبُلجثة لحجسبةفية اخأاين
3.3 

 ٤.٠ يهبراد االتصبل وتمنيخ انًعهىيبد وانًهبراد انحسبثيخ

 . او حبجثة إلانزاُتة -1

 الا خبجز ثة اصغيرةة -2

 الا خبجز ثة اشفهُتة -3

جلوٍمةألاكس نةابمضهمة -4

  ابمضة

سة -1  . او حبجثةو اخلجٍز

الا خبجز ثة اصغيرةةفية -2

 اوضوعةادددة

 . إلاىجكشتة اصفُتة -3

ًثبذة الدزةةعلىة اخمبيرة اشفهيةو اىخجبيةعًة

ى.اوضوعةاجة
٤.١ 

ةألاسجاُبةؤلاخصجئُتةكدزةة إلاخخسجةعلىةجددًدي

جضُتةذ ثة امالكتةعىدةدز ستة الضجًجة و اٍس

و إلاشىالث ةو نةًطبلهجةبشيلةإبد عيةفيةجفسيرة

.ى إلاملواجثةو كتر حة لحلولى

٤.٢ 

سةى)ًثبذة الدزةةعلىة اخمجالةاعة لحجسبةآلالية جدٍس

دةؤلااىترووية ة اىذة  ( اىصوصة ة ابًر
٤.٢ 

 ٥.٠ الةًوحدانًهبراد اننفس حركيخ

   ٥.١ 

   ٥.٢ 

 

 األفعبل انًستخذيخ في صيبغخ يخرجبد انتعهى وفك اإلطبر انىطني نهًؤهالد،

 والتراحبد حىل طرق انتمىيى واستراتيجبد انتذريس

 األفعبل انًمترحخ
 يجبالد انتعهى

 وفك اإلطبر انىطني نهًؤهالد

ٍَّ، َُغّغً، َُؼّشف، َؼغ إعّبً، َغزؼشع، َزوش، َظف، َززَوش، َؾفع، َٕغخ، َزؼّشف ػًٍ،  َُؼَذد، َُغ

 َُخجش، َىزت
 انًعرفخ

َُمّذس، َششػ، ٍََُخض، َىزت، َُمبسْ، َُفّشق، َُّضًَ ثشعُ ثُبٍٔ، َُمّغُ اًٌ فشوع، َُفَشق ثُٓ، َٕزمذ، 

َؾغت، َُؾًٍَ، َُؤٌَف، َُطَىس، َُٕشئ، َُؼذ، َُؼُذ ثٕبء، َُؼُذ رشرُت، َششػ، َزٕجأ، َُجَشس، َُمَُُ، َُمَذس، 
 انًهبراد اإلدراكيخ
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 انًًهكــخ انعرثيــخ انسعىديــخ

 انهيئــــخ انىطنيــــخ نهتمـىيــى

 واالعـــتــًـــبد األكــبديــًــــي

َّٓ ُ، َمُظ، َؾىُ ػًٍ، َُفَغش، َُخ َّ  َُخطًؾ، َُظ

  َُضجذ، َؾىُ، َخزبس، َُىّػؼ، َُؼَذي أو َُغَُش، َُجَُٓ، َغزخذَ، َُمّذس، َُمَُُ، َُجَشس، َُؾًٍَ، َزغبءي، َىزت
يهبراد انتعبيم يع األشخبص 

 وتحًم انًسؤونيخ 

 َُضجذ، َؾغت، َُىَػؼ، َُفَغش، َجؾش، َزغبءي، َُشّغً، َُمّذس، َُمَُُ، َٕزمذ
يهبراد االتصبل وتمنيخ 

 انًعهىيبد وانًهبراد انحسبثيخ 

َُضجذ، َُظهش، َُىَػؼ، َُؤدٌ، َُؼجَش ثطشَمخ ِغشؽُخ دساُِخ، َُّىظف ِهبساد أو أدواد، َزثػت، 

 َُشّغً، َُؼذ، َُٕزظ، َشعُ، َُّضً ثشعُ ثُبٍٔ، َزفؾض، َجٍٕ أو َُشَىً، َُشّوت، َُغشة، َُؼُذ ثٕبء
 انًهبراد اننفس حركيخ

 

 .ػٕذ وزبثخ ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌزٍ َّىٓ لُبعهب ورمُُّهبػذَ اعزخذاِهب األفؼبي اٌزٍ َُمزشػ 

 َؼزجش                  َُؼخُ أو َضَذ                     َُىًّ              َُشاعغ                 َؼّٓ               َُىجّش                    َفهُ

ك  ّّ  َؾبفع أو َُجمٍ        َؼىظ                              َفؾض            َُمَىٌ                  َغىزشف           َُشَغغ                    َُؼ

 

 .َّىٓ اعزخذاَ ثؼغ هزٖ األفؼبي ارا وبٔذ راد ػثلخ  ثأػّبي أو ِمبَُظ ِؼُٕخ

 

 :طرق انتمىيى و استراتيجيبد انتذريس انًمترحخ هي

ِٓ اٌّطٍىة وفمب ٌألثؾبس وأفؼً اٌّّبسعبد اعزخذاَ ؽشق ِزؼذدح وِغزّشح ٌٍزؾمك ِٓ رؼٍُ اٌطثة، ورشًّ اٌزىعهبد اٌؾبٌُخ ِغّىػخ 

ِٓ ػّٕهب أٔظّخ لُبط أداء اٌطبٌت ػًٍ اٌشجىخ اٌؼٕىجىرُخ واٌزٍ  (Rubrics)واعؼخ ِٓ أدواد اٌزمُُُ ثبعزخذاَ عٍُ اٌزمذَش اٌٍفظٍ 

واٌزؾًٍُ، وَؼزجش ( KPIs)وِؤششاد األداء اٌشئُغُخ  (Benchmarks)واٌّمبسأبد اٌّؼُبسَخ  (Rubrics)رغزخذَ عٍُ اٌزمذَش اٌٍفظٍ 

أِب اعزشارُغُبد اٌزمُُُ اٌّشاػُخ . (Qualitative Evaluation)ِفُذ ثشىً خبص فٍ اٌزمُُُ إٌىػٍ  (Rubrics)عٍُ اٌزمذَش اٌٍفظٍ 

االخزجبساد، ٍِف اٌطبٌت، اٌّمبالد اٌطىٍَخ واٌمظُشح، دفبرش اٌّزبثؼخ أو عغثد اٌزؼٍُ، اٌزمبسَش : واٌّجُٕخ ٌٍفشولبد فزشًّ ِب ٍٍَ

اٌزؾٍٍُُخ، اٌؼشوع اٌفشدَخ واٌغّبػُخ، اٌٍّظمبد، اٌُىُِبد، دساعخ اٌؾبٌخ، ِزوشح ِؼًّ، رؾًٍُ فُذَى، اٌزمبسَش اٌغّبػُخ، رمشَش ِؼًّ، 

، رمُُُ اٌضِثء، اٌزمُُُ اٌزارٍ، ػًّ فُذَى، ػًّ سعىِبد، األداء اٌذساٍِ، ػًّ (Learning Logs)إٌّبظشاد، اٌخطت، عغثد اٌزؼٍُ 

 Learning)، ِٕزذَبد إٌمبػ، اٌّمبثثد، ػمىد اٌزؼٍُ  (Graphic Organizers)عذاوي، اٌؼشوع اٌزىػُؾُخ، إٌّظّبد اٌجظشَخ

Contracts) عغً ِثؽظبد اٌّؼٍُ ػًٍ اٌطبٌت ،((Anecdotal Notes ٍُاألػّبي اٌفُٕخ، عذاوي اٌزؼ ،(KWL)(  ِبرا أػشف؟ ِبرا

 .  ، خشائؾ اٌّفبهُُ(أسَذ أْ أػشف؟ ِبرا رؼٍّذ؟

 

َغت اخزُبس اعزشارُغُبد اٌزذسَظ اٌّشاػُخ ٌٍفشولبد ثؾُش رزٕبعت ِغ ِؾزىي اٌّمشس اٌذساعٍ واؽزُبعبد اٌطثة وِخشعبد اٌزؼٍُ 

اٌّؾبػشح، إٌّبظشح، اٌؼًّ فٍ ِغّىػبد طغُشح، إٌّبلشخ ِغ اٌفظً ثشىً ػبَ أو فٍ : رشًّ اعزشارُغُبد اٌزذسَظ ِب ٍٍَ. اٌّشعىح

ِغّىػبد ٔمبػ طغُشح، إٌشبؽبد اٌجؾضُخ، اٌششػ اٌؼٍٍّ فٍ اٌّؼًّ، اٌّشبسَغ، إٌّبظشاد، ٌؼت األدواس، دساعخ اٌؾبٌخ، االعزؼبٔخ 

 .ثؼُف ِزؾذس، اٌؾفع، اٌفىبهخ،رمذَُ اٌؼشوع اٌفشدَخ، اٌؼظف اٌزهٍٕ، وِغّىػخ واعؼخ ِزٕىػخ ِٓ أٔشطخ اٌزؼٍُ اٌؼٍُّخ

 

 

 

 عذوي اٌّهبَ واٌزىبٌُف اٌزٍ َزُ فُهب رمُُُ اٌطٍجخ خثي اٌفظً اٌذساعٍ. ٦

 ِىػذ رغٍُُ اٌّهّخ أو اٌزىٍُف إٌغجخ ِٓ اٌزمُُُ إٌهبئٍ

 ِهّخ اٌزمىَُ

ِمبٌخ، اِزؾبْ، ِششوع عّبػٍ، اخزجبس فظٍٍ، : ِضثً )

 (إٌخ... خطجخ، ػشع شفهٍ، 

 

سيةألاولى 6 10%  .أ الا خبجزة اخدٍس

سية اثجوية 12 10%  .ة الا خبجزة اخدٍس

ىالا خبجزة اشفهي 9 10%  .ط

سةو اخلُُمجثة اصفُتة اسخمس 10%  .د  او حبجثةو اخلجٍز

 .هـ الا خبجزة انهجئي وفلجةالخلوٍمةألاوجدًمي 60%
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 انًًهكــخ انعرثيــخ انسعىديــخ

 انهيئــــخ انىطنيــــخ نهتمـىيــى

 واالعـــتــًـــبد األكــبديــًــــي

: اإلرشبد األكبديًي وانذعى انًمذو نهطهجخ.  د

 

ؽذد اٌّذح اٌضُِٕخ اٌّزىلغ ).رشرُجبد رىاعذ أػؼبء هُئخ اٌزذسَظ وِٓ فٍ ؽىّهُ ٌزمذَُ اٌّشىسح واإلسشبد األوبدٍَّ اٌفشدٌ ٌٍطثة. ١

 (رىاعذ أػؼبء هُئخ اٌزذسَظ خثٌهب فٍ األعجىع

سجعخجنة سبوعُجةفية إلاىخبةة -

دةؤلااىترووي - مة ابًر   اخو صلة إلاسخمسةعًةطٍس

 

: يصبدر انتعهّى.  هـ

 

 :لبئّخ اٌىزت اٌّمشسح. ١

 2007 ”ختر فةألاوفِي“ فهُمة  , ةاجًيلةهبُلة  ىوجةوةهساين

 :(إٌخ... اٌذوسَبد اٌؼٍُّخ، اٌزمبسَش،  )لبئّخ اٌّشاعغ اٌّغبٔذح األعبعُخ . ٢

 .ةاس حعة لحجسبة لخجصتةببرهجاجة هسية

ىاس حعة لحجسبة لخجصتةببرهجاجة لجد ولةالااُىتروهُت
 

 :(إٌخ... اٌذوسَبد اٌؼٍُّخ، اٌزمبسَش،  )لبئّخ اٌىزت واٌّشاعغ اٌّمزشؽخ .  ٣

 الةًوحد

 :(إٌخ... ِىالغ اإلٔزشٔذ، وعبئً اٌزىاطً االعزّبػٍ، ٔظبَ اٌجثن ثىسد، : ِضثً )لبئّخ اٌّظبدس اإلٌىزشؤُخ  . ٤

 الةًوحد

 :ِىاد رؼٍُ أخشي ِضً اٌجشاِظ اٌزٍ رؼزّذ ػًٍ اٌىّجُىرش أو األلشاص اٌّؼغىؽخ أو اٌّؼبَُش أو اٌٍىائؼ اٌّهُٕخ أو األٔظّخ اٌجشِغُخ. ٥

 الةًوحدة

 

 انًرافك وانتجهيساد انًطهىثخ.  و

 

ػذد اٌّمبػذ فٍ اٌفظىي اٌذساعُخ واٌّؼبًِ، ِذي رىافش أعهضح : ِضثً )ؽذد اؽزُبعبد اٌّمشس ثّب فٍ رٌه ؽغُ اٌفظىي اٌذساعُخ واٌّؼبًِ 

 .(إٌخ... اٌىّجُىرش، 

 

 :(إٌخ... فظىي دساعُخ، ِؼبًِ،  لبػبد اٌؼشع أو ِؼبًِ اإلَؼبػ، : ِضثً )اٌّشافك اٌزؼٍُُّخ . ١

 كجعتةدز سُتةوجفُتةامددة اطالبة إلاسجلين -

 :(إٌخ... ، أعهضح اٌؼشع، اٌغجىساد اٌزوُخ، ثشاِظ اٌىّجُىرش، (AV)أعهضح اٌظىد واٌظىسح : ِضثً )اٌزغهُضاد اٌؾبعىثُخ . ٢

 لحجسبجثةآلااُتة اشخصُتةادرة اطالبة -

 شبىتة هترهذةد  لة لججامت -

 :(إرا وبْ ِطٍىثبً ِؼذاد ِخزجش ِؼُٕخ ؽذد االؽزُبعبد أو أسفك لبئّخ: ِضثً  )ِىاسد أخشي . ٣

 الةًوحدة

 

 

: تمييى انًمرر وعًهيبد انتحسين.   ز
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 :اعزشارُغُبد اٌؾظىي ػًٍ اٌزغزَخ اٌشاعؼخ ِٓ اٌطثة ؽىي فؼبٌُخ ػٍُّخ اٌزذسَظ. ١

مةاوكعة لججامتة - ىى( سدبجهتةجلُُمةى) اخلُُمة اطالبيةعًةطٍس

  لحو زة إلابجشسةاعة اطالب -

 :اعزشارُغُبد أخشي ٌزمُُُ ػٍُّخ اٌزذسَظ ِٓ لِجًَ اٌّذسط فٍ اٌمغُ أو فٍ اٌجشٔبِظ. ٢

 سدشجزةةألاسججرةةو اصاالءةفية السمةة -

اخجبمتةهخجئجة اطالبة اللةعدةةفصولةدز سُتةة -

مة اللجء ثة ادوزٍت -   سخلبجلةاالخظجثة اطالبةعًةطٍس

 :ػٍُّبد رؾغُٓ اٌزذسَظ. ٣

 . ػضص رىىَٓ اٌطثة اٌؼٍٍّ فٍ ِغبي اٌّمشس ٌثّباٌزٕغُك ثُٓ أػؼبء هُئخ اٌزذسَظ ثبٌىٍُخ ٌزؾذَش اٌّمشس 
 .رشغُغ أػؼبء هُئخ اٌزذسَظ ػًٍ رٕىَغ اعزشارُغُبد اٌزذسَظ ٌزؾفُض اٌطثة ػًٍ اٌزؼٍُ

ِشاعؼخ اٌزظؾُؼ ِٓ لجً ػؼى هُئخ رذسَظ ِغزمً ٌؼُٕخ ِٓ أػّبي اٌطٍجخ، أو رجبدي : ِضثً )ػٍُّبد اٌزؾمك ِٓ ِغزىَبد إٔغبص اٌطٍجخ  . ٤

 :(رظؾُؼ االخزجبساد أو ػُٕخ ِٓ اٌىاعجبد ثظفخ دوسَخ ِغ ػؼى هُئخ رذسَظ فٍ ِؤعغخ رؼٍُُّخ أخشي

 وفٍ ؽبي رؼزس رىؽُذ ِىػذ االخزجبساد َزُ االٌزضاَ .اٌّمشس فٍ لغٍّ اٌطثة واٌطبٌجبدوبفخ ِذسعٍ ِٓ لجً اخزجبس ٔهبئٍ ِىؽذ إػذاد 

 .ثهُىً ِىؽذ ٌثخزجبساد ٌؼّبْ اٌؼذاٌخ فٍ رمىَُ إٔغبص اٌطثة واٌطبٌجبد

 (ٌغُّغ اٌطثةثزظؾُؼ عؤاي وً أعزبر َمىَ ) االخزجبس ثظفخ عّبػُخ رظؾُؼ

لُبَ أعزبر اٌّمشس ثزجبدي رظؾُؼ ػُٕخ ِٓ اٌىاعجبد أو االخزجبساد ثظفخ دوسَخ  ِغ  ػؼى هُئخ رذسَظ آخش ٌٕفظ اٌّمشس  فٍ ِؤعغخ 

 .رؼٍُُّخ أخشي

 

 :طف رشرُجبد اٌزخطُؾ ٌٍّشاعؼخ اٌذوسَخ ٌفبػٍُخ اٌّمشس وٌٍزخطُؾ ٌٍزؾغُٓ. ٥

.ى اخلوٍمة ادوزيةالملسزة-ى

ىى.اخطوٍسة إلالسزىى( وةلجىتةى)ةعلدةوزشتةعملة-ى

 

 

 

 

 سفُك عجُش.سِضٌ اٌذسَغٍ و د. د________: عضى هيئخ انتذريس وين في حكًه

_____________________________________________ 

 

 ____________________:  تبريخ إكًبل انتمرير_____________________________________    :انتىليع

 

 ____________________:   رئيس انمسى/ عًيذ_________________________    :تى استالو انتمرير ين لِجَم 

 

____________________ : انتبريخ_____________________________________   :انتىليع

 

 


