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 يسسؤملا دامتعالا طورش

 )ثلاثلا رايعملا( لوألا طرشلا

 ءادألا تارشؤم ليلحتل اميس الو هب قوثوم جهن ىلإ رقتفت يتلا ،ةدوجلا نامض تابيترتل يلاحلا عضولا ىلإ رظنلاب
 دحي امم ،تايصوتلا ذيفنت ةبقارمو اهتعباتمو ،يجهنم لكشب تاءاصحإلاو تانايبلاو جئاتنلاو ريراقتلاو ةيسيئرلا
 جهنلاو ةبالصلاو ةناتملا ىلإ راقتفالا ىلإ يدؤي امم ،لماكلاب ةدوجلا نامض ماظن لومشو قمعو قاطن نم
 اًريطخ اًقلق ريثي هنأ قيرفلا دقتعيو ،ةءافكب اهجالعو اهمهفو روصقلا هجوأ نع فشكلل مزاللا يجهنملا
 .ةعماجلا تايلمع ةدوج نأشب

 نامض لكيه مييقت ةداعإل تاوطخ ىرقلا مأ ةعماج ذختت نأب ،ةيولوألا ليبس ىلع ،قيرفلا يصوي ،كلذل
 اهجهن زيزعت لالخ نم اميس ال ،ةدوجلا نامض ةرودل ماتلا قالغإلا نامض فدهب اهب صاخلا يلاحلا ةدوجلا
 ءادألا تارشؤمل يفاكلاو بسانملا مادختسالا ىلعً ءانب ،تاءارجإلل ةقستملا ةعباتملاو يجهنملا يليلحتلا
 لكشب اهتعباتمو اهتجلاعمو اهمهفو اهليلحتو روصقلا هجوأ ديدحت نامضو ،ةيعجرملا ةنراقملاو ةيسيئرلا
 .بسانم

 )عبارلا رايعملا( يناثلا طرشلا

 نامضو ،تافيصوتلا ةباتكل اتباث اجهن عبتت ال يتلا ،تاررقملاو جماربلا ذيفنتو ميمصتل يلاحلا عضولا ىلإ رظنلاب
 ةبسانم ةقالع دوجو نامضو ،ةدمتعملا تاعاسلا ثيح نم تالهؤملل ينطولا راطإلا تابلطتم عم قفاوتلا
 متي مل يتلا جمارب دوجوو ماسقألاو عورفلا نيب قاستالا مدع عم ،مييقتلا تايجيتارتساو سيردتلا قرطب
 يف ملعتلاو ميلعتلا ةدوجل غلاب قلق ردصم لكشت اهنأ قيرفلا دقتعي ،ةيمسرلا سيردتلا ةغلب اهسيردت
 .ةعماجلا

 تافصاوم ليدعتو ةعجارمل تاوطخ ىرقلا مأ ةعماج ذختت نأب ،ةيولوألا ليبس ىلع ،قيرفلا يصوي ،كلذل
 نامضو ،ملعتلا تاجرخم عم ىشامتي امب مييقتلا تايجيتارتساو سيردتلا قرط ديدحتو ،تاررقملاو جماربلا
 نيب ماتلا قاستالا عم ،ةدمتعملا تاعاسلا نم ىندألا دحلا يف تالهؤملل ينطولا راطإلا تابلطتمب مازتلالا
 .ميلعتلل ةيمسرلا ةغللاب متي مييقتلاو سيردتلا نأ نم دكأتلاو ماسقألاو عورفلا

 طورشلا ريراقت مالتسا ةسايس

 لجأ نم زكرملا ىلإ ةيلحرم ريراقت ميدقت ةدمتعملا تاسسؤملا عيمج نم )NCAAA( زكرم ةسايس بلطتت
 ريراقتلا ميلست يغبني .ةيجراخلا ةعجارملا ةنجل تايصوت ذيفنت وحن مدقتلا قيثوتو ةسسؤملا فلم ثيدحت
 .دامتعالا رارق خيرات نم تاونس 4و نيتنس دعب ةيلحرملا
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 يسسؤملا دامتعالا طورش ليلحت

 

 

  

لوألا طرشلا

 ةدوجلا لكيه ثيدحت

ةدوجلا رئاود قالغإ

ءادألا تارشؤم ةعباتم

ةيحيحصتلا تاءارجالا

 ةلماش ةعجارم
ثلاثلا رايعملل

يناثلا طرشلا

 فيصوت ثيدحت
تاررقملاو جماربلا

 راطإلا تابلطتم
تالهؤملل ينطولا

عورفلاب جماربلا قاستا

 سيردت تاغلب مازتلالا
جماربلا

 ةلماش ةعجارم
عبارلا رايعملل
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 تايصوتلاو طورشلا ةفوفصم
 

 ةرظانملا يسسؤملا دامتعالا ةرايز تايصوت طرشلا رصانع طرشلا

 لوألا
 )ثلاثلا رايعملا(

 ١٠ ،٨ ةدوجلا لكيه ثيدحت

 ٩ ةدوجلا رئاود قالغإ

 ١٣ ،١٢ ،١١ ءادألا تارشؤم ةعباتم

 ٣١ ،١٤ ،٩ ،٧ ةيحيحصتلا تاءارجالا

 يناثلا
 )عبارلا رايعملا(

  ٣١ ،٢٤ ،٢١ ،١٧ ،١٦ تاررقملاو جماربلا فيصوت ثيدحت

 - تالهؤملل ينطولا راطإلا تابلطتم

 ٢٥ ،٢١ عورفلاب جماربلا قاستا

 ٣٢ ،٢٩ ،٢٨ جماربلا سيردت تاغلب مازتلالا
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 طورشلا ءافيتسا ةطخ

 طورشلا ءافيتسا ةطخ فادهأ

 لوألا طرشلا فادهأ
 ةعماجلاب ةدوجلا ماظنل لاعفو ثدحم لكيه ١ـه
 ةدوجلا رئاود قالغإ تايلمع مامتإل ةمكحم تايلآ ٢ـه
 ءادألا تارشؤم نم ةيفاكلا ةدافتسالا ٣ـه
 اهذيفنت ةعباتمو ةيحيحصتلا تاءارجالا ذاختال ةمظنم تايلآ ٤ـه
 ثلاثلا رايعملا تاءارجإو تاسايسل ةلماش ةعجارم ٥ـه

 يناثلا طرشلا فادهأ
 ةيساردلا تاررقملاو جماربلا عيمجل ثدحم فيصوت ٦ـه
 تالهؤملل ينطولا راطإلا تابلطتمب مازتلالا ٧ـه
 عورفلاب جماربلا قاستا ٨ـه
 جماربلا سيردت تاغلب مازتلالا ٩ـه
 عبارلا رايعملا تاءارجإو تاسايسل ةلماش ةعجارم ١٠ـه

 طورشلا ةرادإو ةعباتم فادهأ
	يسسؤملا دامتعالا طورش ءافيتسا تاهجل ززعم ينف معد ١١ـه
 ءادألا تارشؤم مادختساب يسسؤملا دامتعالا طورش ءافيتسا ةطشنأ ذيفنتل ةيرود ةعباتم ١٢ـه
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 طورشلا ءافيتسا ةطخ ةطشنأ

 لوألا طرشلا ةطشنأ

 ذيفنتلا ةهج ةطشنألا فادهألا

 ١ـه
 ثدحم لكيه
 ماظنل لاعفو
 ةعماجلاب ةدوجلا

  ةدوجلا ماظن لكيه ةعجارم ١ن
 ريوطتلا ةدامع

 ةدوجلاو يعماجلا
 ةيعونلا

  ةدوجلا ماظن لكيه مييقتل ءاربخلا ةوعد ٢ن

 يف ةعماجلاب ةدوجلا ماظن لكيه ريوطت ٣ن
 ءاربخلا ريراقتو ةعجارملا تايصوت ءوض

 ٢ـه
 ةمكحم تايلآ
 تايلمع مامتإل
 ةدوجلا رئاود قالغإ

 تايلكلاو جماربلل ةيونسلا ريراقتلا ةشقانم ٤ن
 ةرظانملا ناجللاو سلاجملا يف تادامعلاو

 تايلكلاو ماسقألا
 تايصوت ءوض يف نيسحت ططخ ريوطت ٥ن تادامعلاو

 تادامعلاو تايلكلاو جماربلل ةيونسلا ريراقتلا
 نيسحتلا ططخل زاجنا ريراقت ةباتك ٦ن

 ةيفاكلا ةدافتسالا ٣ـه
 ءادألا تارشؤم نم

 يلعفلا ءادألاب طبترت ءادأ تارشؤم ريوطت ٧ن
 ةفلتخملا ةعماجلا ةطشنأ يف روطتلل

 ريوطتلا ةدامع
 ةدوجلاو يعماجلا

 ةيعونلا

 ءادأ تارشؤمل ةيعجرم تانراقم ديدحت ٨ن

 ٩ن
 تارشؤم سايق جئاتنل ةلصفم ريراقت ةباتك
 ةعماجلا ىوتسم ىلع اهتاليلحتو ءادألا
 ةيرادإلاو ةيميداكألا اهتادحوو اهعورفو

 ٤ـه

 ةمظنم تايلآ
 تاءارجالا ذاختال
 ةيحيحصتلا
 اهذيفنت ةعباتمو

 ةقباسلا تاررقملاو جماربلا ريراقت ةعباتم ١٠ن
 ةعماجلا ةلاكو
 ١١ن ةيميلعتلا نوؤشلل

 ةيحيحصتلا تاءارجإلا نع زاجنا ريراقت ةباتك
 جماربلا ريراقت يف نيسحتلا تاظحالمل
 تاررقملاو

 ٥ـه

 ةلماش ةعجارم
 تاسايسل
 رايعملا تاءارجإو
 ثلاثلا

 ةطشنأل ةيئارجإلا ةلدألل ةلماش ةعجارم ١٢ن
 اهثيدحتو دامتعالاو ةدوجلا

 ريوطتلا ةدامع
 ةدوجلاو يعماجلا

 ةيعونلا

 يناثلا طرشلا ةطشنأ

 ذيفنتلا ةهج ةطشنألا فادهألا

 ٦ـه
 ثدحم فيصوت
 جماربلا عيمجل
 ةيساردلا تاررقملاو

 تاجرخم ةغايص نع ةفثكم لمع شرو ذيفنت ١٣ن
 اهسايق قرطو ملعتلا

 ريوطتلا ةدامع
 ةدوجلاو يعماجلا

 ةيعونلا
 تاررقملاو جماربلا عيمج فيصوت ثيدحت ١٤ن

 ةيساردلا

 ةيساردلا تاررقملاو جماربلا فيصوت ةعجارم ١٥ن
 ةثدحملا

 تالهؤملل ينطولا راطإلا تابلطتم ةعجارم ١٦ن ٧ـه
 ةيساردلا تاررقملاو جماربلا فيصوت يف

 ةعماجلا ةلاكو
 ةيميلعتلا نوؤشلل
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 ذيفنتلا ةهج ةطشنألا فادهألا

 تابلطتمب مازتلالا
 ينطولا راطإلا
 تالهؤملل

 تاررقملاو جماربلا ةقباطم نع ريرقت ةباتك ١٧ن
 تالهؤملل ينطولا راطإلا تابلطتمل ةيساردلا

 ريوطتلا ةدامع +
 ةدوجلاو يعماجلا

 ةيعونلا

 جماربلا قاستا ٨ـه
 عورفلاب

 جمانربلا قاستا نامضل ةيسسؤم ةسايس عضو ١٨ن
 ةعماجلا تارقمو عرفأ عيمج يف دحاولا

 ةعماجلا ةلاكو
 قاستا ىلع فارشإلل ةلاعف ناجل ليكشت ١٩ن ةيميلعتلا نوؤشلل

 جماربلا

 ناجل ةيلعاف ةشقانمل ةيونس ريراقت ةباتك ٢٠ن
 جماربلا قاستا ىلع فارشإلا

 تاغلب مازتلالا ٩ـه
 جماربلا سيردت

 سيردت تاغلب مازتلالا نامضل ةيلآ ريوطت ٢١ن
 ةعماجلا ةلاكو اهفيصوت بسح جماربلا

 ةيميلعتلا نوؤشلل
 ماسقألا مازتلال دهاوشلاو جذامنلا عمج ٢٢ن

 جماربلا سيردت تاغلب

 ١٠ـه
 ةلماش ةعجارم
 تاءارجإو تاسايسل
 عبارلا رايعملا

 ةدوج ةطشنأل ةيئارجإلا ةلدألل ةلماش ةعجارم ٢٣ن
 اهثيدحتو ةيساردلا جماربلا

 ةعماجلا ةلاكو
 ةيميلعتلا نوؤشلل

 ريوطتلا ةدامع +
 ةدوجلاو يعماجلا

 ةيعونلا

 طورشلا ةرادإو ةعباتم ةطشنأ

 ذيفنتلا ةهج ةطشنألا فادهألا

 ١١ـه

 ززعم ينف معد
 ءافيتسا تاهجل

 دامتعالا طورش
 يسسؤملا

 ٢٤ن
 ةيوعوتلا تايلعفلاو لمعلا شرو نم ددع دقع
 دامتعالا طورش ءافيتسا ةطشنأ لوح
 يسسؤملا

 ريوطتلا ةدامع
 ةدوجلاو يعماجلا

 ةيعونلا

 معدلا ميدقتل ةينورتكلإ جذامنو ركاذت ريوطت ٢٥ن
 دامتعالا طورش ءافيتسال مزاللا ينفلا

 ١٢ـه

 ةيرود ةعباتم
 ةطشنأ ذيفنتل
 طورش ءافيتسا
 يسسؤملا دامتعالا
 مادختساب
 ءادألا تارشؤم

 ءافيتسا ةطشنأ ةعباتمل ةيزكرم ةنجل ليكشت 26ن
 يسسؤملا دامتعالا طورش

 27ن
 ءافيتسا ةطخل ةيرهش فصن زاجنا ريراقت ةباتك
 تارشؤم لمشت يسسؤملا دامتعالا طورش
  ءادأ
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 طورشلا ءافيتسا ةطخل ءادألا تارشؤم

 لوألا طرشلا ةطشنأ

 ءادألا تارشؤم فادهألا
 فدهتسملا رشؤملا صن

 ماظنل لاعفو ثدحم لكيه ١ـه
 ةعماجلاب ةدوجلا

 ةدوجلا ماظن لكيهل ءاربخلا مييقت طسوتم
 سايقمب ةنابتسا لالخ نم ةعماجلاب ثدحملا

 يسامخ
٤ 

 قالغإ تايلمع مامتإل ةمكحم تايلآ ٢ـه
 ةدوجلا رئاود

 نيسحتلا ططخل زاجنا ريراقت ةباتك ةبسن
 تايلكلاو جماربلل ةيونسلا ريراقتلا تايصوتل
 تادامعلاو

٨٠٪ 

 تارشؤم نم ةيفاكلا ةدافتسالا ٣ـه
 ءادألا

 ءادألا تارشؤم سايق جئاتنل ةيونسلا ريراقتلا ددع
 ٣ اهتاليلحتو

 تاءارجالا ذاختال ةمظنم تايلآ ٤ـه
 اهذيفنت ةعباتمو ةيحيحصتلا

 تاءارجا ذاختا مت يتلا جماربلا ريراقت ةبسن
 ٪٦٠ اهب نيسحتلا ططخل ةيحيحصت

 تاءارجإو تاسايسل ةلماش ةعجارم ٥ـه
 ثلاثلا رايعملا

 دامتعالاو ةدوجلا ةطشنأل ةيئارجإلا ةلدألا ددع
 ٥ ةثدحملا

 يناثلا طرشلا ةطشنأ

 ءادألا تارشؤم فادهألا
 فدهتسملا رشؤملا صن

 جماربلا عيمجل ثدحم فيصوت ٦ـه
 ٪٦٠ اهفيصوت ثيدحت مت يتلا جماربلا ةبسن ةيساردلا تاررقملاو

 ينطولا راطإلا تابلطتمب مازتلالا ٧ـه
 تالهؤملل

 تابلطتم عم اهتقباطم مت يتلا جماربلا ةبسن
 ٪٩٠ تالهؤملل ينطولا راطإلا

 تاررقمو عورف عيمجب ةقستملا جماربلا ةبسن عورفلاب جماربلا قاستا ٨ـه
 ٪١٠٠ ةعماجلا

 بسح سيردتلا ةغلب ةمزتلملا تاررقملا ةبسن جماربلا سيردت تاغلب مازتلالا ٩ـه
 ٪١٠٠ فيصوتلا

 تاءارجإو تاسايسل ةلماش ةعجارم ١٠ـه
 عبارلا رايعملا

 جماربلا ةدوج ةطشنأل ةيئارجإلا ةلدألا ددع
 ٣ ةثدحملا

 طورشلا ةرادإو ةعباتم ةطشنأ

 ءادألا تارشؤم فادهألا
 فدهتسملا رشؤملا صن

 ءافيتسا تاهجل ززعم ينف معد ١١ـه
 يسسؤملا دامتعالا طورش

 معدلا تامدخ نع نينعملا اضر مييقت طسوتم
 نم يسسؤملا دامتعالا طورش ءافيتسال ينفلا

 يسامخ سايقمب ةنابتسا لالخ
٣.٥ 

 ١٢ـه
 ةطشنأ ذيفنتل ةيرود ةعباتم
 يسسؤملا دامتعالا طورش ءافيتسا
 ءادألا تارشؤم مادختساب

 دامتعالا طورش ءافيتسا ةطخل زاجنالا ريراقت ددع
 ٧ يسسؤملا
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 طورشلا ءافيتسا ةطخل ينمزلا ططخملا

 ةطشنألا فادهألا
 

 مت
 ذيفنتلا

 ناضمر نابعش بجر
 فصن
 لوأ

 فصن
 ناث

 فصن
 لوأ

 فصن
 ناث

 فصن
 لوأ

 فصن
 ناث

 ١ـه
 ثدحم لكيه
 ماظنل لاعفو
 ةعماجلاب ةدوجلا

       •  ةدوجلا ماظن لكيه ةعجارم ١ن
 ماظن لكيه مييقتل ءاربخلا ةوعد ٢ن

     • • •  ةدوجلا

 ةعماجلاب ةدوجلا ماظن لكيه ريوطت ٣ن
 ريراقتو ةعجارملا تايصوت ءوض يف
 ءاربخلا

   • •   

 ٢ـه

 ةمكحم تايلآ
 تايلمع مامتإل
 رئاود قالغإ
 ةدوجلا

 جماربلل ةيونسلا ريراقتلا ةشقانم ٤ن
 سلاجملا يف تادامعلاو تايلكلاو
 ةرظانملا ناجللاو

• •      

 ءوض يف نيسحت ططخ ريوطت ٥ن
 جماربلل ةيونسلا ريراقتلا تايصوت
 تادامعلاو تايلكلاو

 • •     

    •    نيسحتلا ططخل زاجنا ريراقت ةباتك ٦ن

 ٣ـه
 ةدافتسالا
 نم ةيفاكلا
 ءادألا تارشؤم

 ءادألاب طبترت ءادأ تارشؤم ريوطت ٧ن
 ةعماجلا ةطشنأ يف روطتلل يلعفلا
 ةفلتخملا

• •      

     • •  ءادأ تارشؤمل ةيعجرم تانراقم ديدحت ٨ن
 سايق جئاتنل ةلصفم ريراقت ةباتك ٩ن

 ىوتسم ىلع اهتاليلحتو ءادألا تارشؤم
 اهتادحوو اهعورفو ةعماجلا
 ةيرادإلاو ةيميداكألا

  • •    

 ٤ـه

 ةمظنم تايلآ
 تاءارجالا ذاختال
 ةيحيحصتلا
 اهذيفنت ةعباتمو

 تاررقملاو جماربلا ريراقت ةعباتم ١٠ن
      • • ةقباسلا

 تاءارجإلا نع زاجنا ريراقت ةباتك ١١ن
 يف نيسحتلا تاظحالمل ةيحيحصتلا
 تاررقملاو جماربلا ريراقت

  • •    

 ٥ـه

 ةلماش ةعجارم
 تاسايسل
 رايعملا تاءارجإو
 ثلاثلا

 ةيئارجإلا ةلدألل ةلماش ةعجارم ١٢ن
 • • • • • •  اهثيدحتو دامتعالاو ةدوجلا ةطشنأل

 ٦ـه
 ثدحم فيصوت
 جماربلا عيمجل
 تاررقملاو
 ةيساردلا

 ةغايص نع ةفثكم لمع شرو ذيفنت ١٣ن
       • اهسايق قرطو ملعتلا تاجرخم

 جماربلا عيمج فيصوت ثيدحت ١٤ن
      • • ةيساردلا تاررقملاو

 تاررقملاو جماربلا فيصوت ةعجارم ١٥ن
  • • • •   ةثدحملا ةيساردلا

 ٧ـه

 تابلطتمب مازتلالا
 ينطولا راطإلا
 تالهؤملل

 ينطولا راطإلا تابلطتم ةعجارم ١٦ن
 جماربلا فيصوت يف تالهؤملل
 ةيساردلا تاررقملاو

• •      

 جماربلا ةقباطم نع ريرقت ةباتك ١٧ن
 راطإلا تابلطتمل ةيساردلا تاررقملاو
 تالهؤملل ينطولا

  • •    
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 ةطشنألا فادهألا
 

 مت
 ذيفنتلا

 ناضمر نابعش بجر
 فصن
 لوأ

 فصن
 ناث

 فصن
 لوأ

 فصن
 ناث

 فصن
 لوأ

 فصن
 ناث

 ٨ـه

 جماربلا قاستا
 عورفلاب

 قاستا نامضل ةيسسؤم ةسايس عضو ١٨ن
 عرفأ عيمج يف دحاولا جمانربلا
 ةعماجلا تارقمو

•       

 ىلع فارشإلل ةلاعف ناجل ليكشت ١٩ن
    • • • • جماربلا قاستا

 ةيلعاف ةشقانمل ةيونس ريراقت ةباتك ٢٠ن
  • •     جماربلا قاستا ىلع فارشإلا ناجل

 تاغلب مازتلالا ٩ـه
 جماربلا سيردت
 

 تاغلب مازتلالا نامضل ةيلآ ريوطت ٢١ن
      •  اهفيصوت بسح جماربلا سيردت

 مازتلال دهاوشلاو جذامنلا عمج ٢٢ن
 •   • •   جماربلا سيردت تاغلب ماسقألا

 ةلماش ةعجارم ١٠ـه
 تاسايسل
 رايعملا تاءارجإو
 عبارلا

 ةيئارجإلا ةلدألل ةلماش ةعجارم ٢٣ن
 ةيساردلا جماربلا ةدوج ةطشنأل
 • • • • • •  اهثيدحتو

 ١١ـه
 ززعم ينف معد
 ءافيتسا تاهجل

 دامتعالا طورش
 يسسؤملا

 تايلعفلاو لمعلا شرو نم ددع دقع ٢٤ن
 طورش ءافيتسا ةطشنأ لوح ةيوعوتلا
 يسسؤملا دامتعالا

• •      

 ميدقتل ةينورتكلإ جذامنو ركاذت ريوطت ٢٥ن
 طورش ءافيتسال مزاللا ينفلا معدلا
 دامتعالا

• •      

 ةيرود ةعباتم ١٢ـه
 ةطشنأ ذيفنتل
 طورش ءافيتسا
 دامتعالا
 يسسؤملا
 مادختساب
 ءادألا تارشؤم

 ةطشنأ ةعباتمل ةيزكرم ةنجل ليكشت ٢٦ن
     • •  يسسؤملا دامتعالا طورش ءافيتسا

 ةطخل ةيرهش فصن زاجنا ريراقت ةباتك ٢٧ن
 يسسؤملا دامتعالا طورش ءافيتسا
 • • • • • •   ءادأ تارشؤم لمشت

 

 

 

 


