اهل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيًتكٚ ِٜٛاالعتُاد األنادميٞ
املًُه ١ايعشب ١ٝايظعٛد١ٜ
منٛرد تٛصٝف َكشس دساطٞ
املؤطظ : ١جاَعْ ١اٜف ايعشب ١ٝيًعً ّٛاألَٓ١ٝ
ايهً/١ٝايكظِ :

نً ١ٝايعً ّٛاالجتُاع٘ٝ
ٚاالداسٜ٘

قظِ ايعً ّٛاالداسٜ٘

أ)ايتعشٜف باملكشس ايذساطَٚ ٞعًَٛات عاَ ١عٓ٘ :
ْظشٜات ايتٓظ 632 ِٝداس

 .1اطِ ٚسَض املكشس ايذساط:ٞ

 3طاعات اطبٛعٝا

 .2عذد ايظاعات املعتُذ:٠
 .3ايربْاَخ أ ٚايرباَخ ايزٜ ٟكذّ عُٓ٘ املكشس ايذساط.ٞ

دنتٛسا ٙايعً ّٛاالداسٜ٘

 .4اطِ عغ ١٦ٖٝ ٛايتذسٜع املظؤ ٍٚعٔ املكشس ايذساط:ٞ

عاَش ايهبٝظٞ

 .5ايظٓ ١أ ٚاملظت ٣ٛاألنادمي ٞايزٜ ٟعط ٢ف ٘ٝاملكشس

ايفضٌ ايذساط ٞاأل ٍٚيعاّ - 1435
1436

ايذساط:ٞ
 .6املتطًبات ايظابك ١هلزا املكشس(إٕ ٚجذت):

ال تٛجذ

 .7املتطًبات اآلْ ١ٝهلزا املكشس (إٕ ٚجذت):

ال تٛجذ

َٛ .8قع تكذ ِٜاملكشس إٕ مل ٜهٔ داخٌ املبٓ ٢ايشٝ٥ع
يًُؤطظ ١ايتعً:١ُٝٝ

داخٌ اجلاَع١

ب) األٖذاف:
ٚ- 1صف َٛجض يٓتا٥خ ايتعًِ األطاط ١ٝيًطًب ١املظحًني يف املكشس:


االذاط ١ايؼاًَ ١مبفٗ ّٛايٓظشٜات ٚ ٚظٝفتٗا  ٚنٝف ١ٝبٓاٗ٥ا  ٚايتعشٜف بايٓظشٜات ايتٓظ ١ُٝٝاملعاصش٠



تعُٝل ايفِٗ باملذاسغ ايفهش ١ٜيًُٓظُات  ٚاملذاخٌ األطاط ١ٝيذساطتٗا  ٚاملكاسْ ١بٗٓٝا .



املكاسْ ١بني املٓظُات ايعاَ ٚ ١اخلاص ١بني االداس ٠ايعاَ ٚ ١اداس ٠االعُاٍ يف ع ٤ٛايتٛجٗات احلذٜث.١



ايشبط بني املتػريات ايباٜٛيٛج ٚ ١ٝايظٝهٛيٛج ٚ ١ٝاالٜهٛيٛج ٚ ١ٝايظٝظٛٝيٛج ١ٝيًُٓظُات االَٓ ٚ ١ٝاملذْ. ١ٝ
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متهني ايذاسطني َٔ ايتعًِ ايزات ٚ ٞايتعا ٚ ْٞٚااليهرت ْٞٚالنتظاب املعشف ٚ ١تطبٝكٗا .



غشغ ايك ِٝاالجياب ٚ ١ٝاملٗاسات ايظًٛن ١ٝيذ ٣ايذاسطني الطتؼشاف ايترذٜات  ٚطبٌ ذٌ املؼهالت

- 2صف بإجياص أ ١ٜخطط ٜتِ تٓفٝزٖا يتطٜٛش ٚذبظني املكشس ايذساط: ٞ


اتاذ ١ايفشظ يًذاسطني يطشح َعًَٛاتِٗ  ٚاطً٦تِٗ ْ ٚكذِٖ ملا ٜتِ تعًُ٘ .



ايشبط بني ايٓظشٜات  ٚايتطبٝكات  ٚتكًٝط ايفح ٠ٛبُٗٓٝا يف ايٛاقع ايعًُ. ٞ



فِٗ اخلضٛص ٚ ١ٝاهل ١ٜٛايزات ١ٝملٓظُاتٓا ايعشب ٚ ١ٝاالطالَ ٚ ١ٝبني األصاي ٚ ١ايرتاث  ٚتطبٝكات٘.



َٛاصً ١تتبع َا ٜٓؼش َٔ نتب َ ٚكاالت جذٜذَ ٚ ٠رتمج. ١

د) تٛصٝف املكشس ايذساطَ( ٞالذظٜٓ :١بػ ٞإسفام تٛصٝف عاّ يف االطتُاس ٠املظتدذَ ١يف ايٓؼش٠
ايتعشٜف ١ٝأ ٚايذي.) ٌٝ
- 1املٛعٛعات اييت ٜٓبػ ٞتٓاٚهلا:
عذد

طاعات

األطابٝع

ايتذسٜع

2

6

ْ ظشٜات ايتٓظ ِٝايهالطٝهَ – ١ٝا هلا َ ٚا عًٗٝا

2

3

ْ ظشٜات ايتٓظ ِٝايٓٛٝنالطٝه ٚ ١ٝاالْظاْ١ٝ

2

6

 اٖذاف املٓظُات  ٚأْٛاعٗا َ ٚظتٜٛاتٗا ٚ ٚظٝفتٗا

2

3

 االتضاالت  ٚايتكٓٝات ايتٓظ ٚ ١ُٝٝأُٖٝتٗا

2

3

 ايب ١٦ٝايذاخً ٚ ١ٝاخلاسج ١ٝيًُٓظُات

2

3

قا ١ُ٥املٛعٛعات
ْ ؼأ ٠ايتٓظ ٚ ِٝتطٛس ٙيف احلغاسات  ٚاجملتُعات .
 املذاخً ١املدتًف ١يذساط ١املٓظُات َ ٚضاٜاٖا  ٚعٛٝبٗا .

 املٓاخ  ٚايثكاف ٚ ١احلغاس ٠ايتٓظ ٚ ١ُٝٝدٚسٖا  ٚطبٌ دساطتٗا .
 ايفشد  ٚاجلُاع ١يف املٓظُات  ٚطبٌ تعذ ٌٜايظًٛنٝات.
 أْٛاع املٓظُات احله ١َٝٛاملتدضض – ١اجلاَعات – املظتؼفٝات .
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 املٓظُات األَٓ – ١ٝاملٓظُات احملًَٓ – ١ٝظُات االٚقاف  ٚايظٝاذ١
 ٚخضا٥ط نٌ َٓٗا .
َ- 2هْٛات املكشس ايذساط( ٞإمجاي ٞعذد طاعات ايتذسٜع يهٌ فضٌ دساط:)ٞ
احملاعش٠

َاد ٠ايذسغ

املدترب

عًَُٝ/ٞذاْ/ٞتذسٜيب

طاع ١اطبٛعٝاً

َفشدات املكشس

ال ٜٛجذ

املؼاٖذ ٚ ٠ايضٜاسات

2

أخش٣

- 3طاعات دساط ١خاص ١إعاف/١ٝطاعات ايتعًِ املتٛقع إٔ ٜظتٛفٗٝا ايطايب أطبٛعٝاً:
خيضط يهٌ طايب مخع طاعات باألقٌ يًترغري االطبٛعٞ

- 4تطٜٛش ْتا٥خ ايتعًِ يف خمتًف دلاالت ايتعًِ
أ.

املعاسف:

- 1تٛصٝف يًُعاسف املشاد انتظابٗا:
َ عشف ١تٓظْ ُ٘ٝظشٜ٘
َ عشفَٗٓ ١ح ٚ ٘ٝحبث٘ٝ
َ عشف ١تطبٝكٚ ٚ ١ٝاقع٘ٝ
- 2اطرتاتٝحٝات ايتذسٜع املظتدذَ ١يتُٓ ١ٝتًو املعاسف:
 احملاعشات
 ايعشٚض االيهرت١ْٝٚ
 عشض ايُٓارد ايتطٜٛش١ٜ
 عشض االٚسام املتدضض١
 االختباسات بأْٛاعٗا
- 3طشم تك ِٜٛاملعاسف املهتظب:١
 دسجات االختباسات
 دسجات االٚسام املتكذَ١
 دسجات املؼاسن١
 ايظًٛنٝات  ٚاملٗاسات املؼاٖذ.ٙ
ب .املٗاسات اإلدسان:١ٝ
- 1تٛصٝف يًُٗاسات اإلدسان ١ٝاملشاد تُٓٝتٗا:
 ايكذس ٠عً ٢ايٓكذ ملا ٜعشض
 ايكذس ٠عً ٢االعاف١
 ايكذس ٠عً ٢ايترً ٚ ٌٝايرتنٝب
- 2اطرتاتٝحٝات ايتذسٜع املظتدذَ ١يتُٓ ١ٝتًو املٗاسات:
 اتاذ ١فشظ ايترذث ٚايٓكاش
ت .دَٗ .اسات ايتعاٌَ َع اآلخش ٚ ٜٔذبٌُ املظؤٚي:١ٝ
ٚ- 1صف ملٗاسات ايعالقات ايؼدضٚ ١ٝايكذس ٠عً ٢ذبٌُ املظؤٚي ١ٝاملطًٛب تطٜٛشٖا:
َٗ اسات االتضاٍ  ٚاالطتُاع
َٗ اسات املؼاسن ٚ ١ايتعا ٚ ٕٚاحلٛاس
َٗ اسات االقٓاع  ٚقب ٍٛاالخش
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- 2اطرتاتٝحٝات ايتعً ِٝاملظتدذَ ١يف تطٜٛش ٖز ٙاملٗاسات:
 تذسٜب احلظاط١ٝ
 ايكذ ٚ ٠ٚايُٓٛرد
 ته ٜٔٛايفشم  ٚاجلُاعات

- 3طشم تكَٗ ِٜٛاسات ايتعاٌَ َع اآلخشٚ ٜٔايكذس ٠عً ٢ذبٌُ املظؤٚي ١ٝيذ ٣ايطالب:
 اسا ٤ايضَال ٤ببعغِٗ
 االيتضاّ باملٛاعٝذ
 ايتػز ١ٜايشاجع١
ث .دَٗ .اسات ايتٛاصٌٚ ،تكٓ ١ٝاملعًَٛاتٚ ،املٗاسات ايعذد:١ٜ
- 1تٛصٝف يًُٗاسات املشاد تُٓٝتٗا يف ٖزا اجملاٍ:
 اطتدذاّ احلاطب يف ايطباع ٚ ١اعذاد ايٛاجبات
 اجشا ٤املظح يالدباٖات عرب ايرباَخ االيهرت١ْٝٚ
 تبادٍ ايربٜذ االيهرتْٞٚ
 اعذاد املٛاقع ايؼدض١ٝ
- 2اطرتاتٝحٝات ايتذسٜع املظتدذَ ١يتُٓ ١ٝتًو املٗاسات:
 املؼاسن ١بايٛسش  ٚاملدتربات .
 دخ ٍٛايذٚسات ايتذسٜب١ٝ
 اطتدذاّ ايؼبهًت يف ايتعًِ ايزاتٞ
- 3طشم تك ِٜٛاملٗاسات احلشن ١ٝايٓفظ ١ٝيذ ٣ايطالب:
َٗ اسات االعتذاٍ  ٚايٛطط٘ٝ
َٗ اسات عبط ايٓفع  ٚاداس ٠ايزات
 .5جذَٗ ٍٚاّ تك ِٜٛايطالب خالٍ ايفضٌ ايذساط:ٞ

د.

ايتكِٜٛ

َُٗ ١ايتك( ِٜٛنتابَ ١كاٍ ،اختباسَ ،ؼشٚع مجاع،ٞ

األطبٛع احملذد ي٘

اختباس ْٗا) ٞ٥

ْظبت٘ َٔ
ايتك ِٜٛايٓٗاٞ٥

1

احلغٛس  ٚاملؼاسن١

مجع االطابٝع

 20دسج١

2

اختباس ْضف ايفضٌ

االطبٛع ايثأَ

 20دسج٘

3

اختباس ْٗا ١ٜايفضٌ

االطبٛع االخري

 60دسج١

د .ايذعِ ايطالب:ٞ
- 1تذابري تكذ ِٜأعغا ١٦ٖٝ ٤ايتذسٜع يالطتؼاسات ٚاإلسػاد األنادمي ٞيًطايب :


اعالٕ جذ ٍٚايظاعات املهتب١ٝ



اطتكباٍ  ٚتبادٍ االتضاالت اهلاتف٘ٝ
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عكذ ايظُٓٝٝاسات

ٖـ َ .ضادس ايتعًِ:
- 1ايهتب املكشس ٠املطًٛب:١


- 2املشاجع ايشٝ٥ظ:١


نتاب ايفهش ايتٓظُٞٝ



نتاب ايتضُ ِٝايتٓظُٞٝ



نتاب ايظًٛى ايتٓظُٞٝ





نتاب املٓظُات املتدضض١

- 3املشاجع اإليهرتَٛ ،١ْٝٚاقع اإلْرتْت :


َٛاقع ايتٓظَ ٚ ِٝكشسات٘ يف اجلاَعات



املٛاقع ايؼدض ٚ ١ٝاحله ١َٝٛاملتدضض١



ٜٚهٝبٝذٜا  ٚغريٖا

َٛ- 5اد تعً ١ُٝٝأخشَ ٣ثٌ ايرباَخ املعتُذ ٠عً ٢احلاطب اآلي/ٞاألططٛاْات املذدلٚ ،١املعاٜري /ايًٛا٥ح
ايتٓظ ١ُٝٝايفٓ:١ٝ
َٛاد تعًِ أخشَ ٣ثٌ ايرباَخ اييت تعتُذ عً ٢ايهُبٛٝتش أ ٚاألقشاظ املغػٛط ١أ ٚاملعاٜري املٗٓ ١ٝأ ٚاألْظُ: ١


االفالّ ايكضري – ٠فٝذٖٜٛات



االططٛاْات  ٚاالقشاظ املعذ َٔ ٙقبٌ ايطًب١



األْظُ ٚ ١ايتؼشٜعات

 . ٚاملشافل ايالصَ:١
بَ ّٔٝتطًبات املكشس ايذساط ٞمبا يف ريو ذحِ فض ٍٛايذساطٚ ١املدتربات:


قاع٘ دساطَ ٘ٝهٝفَٚ ١الُ٘٥



جٗاص نَٛبٛٝتش َشتبط بايؼبه٘





ايظبٛس ٙايزن٘ٝ

ص .تك ِٝٝاملكشس ايذساطٚ ٞعًُٝات تطٜٛشٙ
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اطرتاتٝحٝات احلض ٍٛعً ٢ايتػز ١ٜايشاجع َٔ ١ايطالب خبضٛظ فعاي ١ٝايتذسٜع:

االطتطالع ايز ٟتعذ ٙاداس ٠اجلٛد٠



املكاسْات بني ادا ٤ايذاسطني



ايتؼاٚس بني اطاتز ٠املكشسات

- 2اطرتاتٝحٝات أخش ٣يتك ِٝٝعًُ ١ٝايتذسٜع َٔ قبٌ املذسغ أ ٚايكظِ :


قٝاغ َظت ٣ٛايترض ٌٝاملعشيف



َالذظ ١ايتػريات ايظًٛن١ٝ



تك ِٝٝاملٗاسات عرب االدا٤



َظت ٣ٛايتطٛع  ٚطًٛنٝات ايتعا ٚ ٕٚاملٛاطٓ ١ايتٓظ١ُٝٝ

- 3عًُٝات تطٜٛش ايتذسٜع :


عكذ ايظُٓٝٝاسات



االطتُاع ملٓاقؼات ايشطا ٚ ٌ٥االطشٚذات




نتاب ١ايبرٛث

- 4عًُٝات ايتركل َٔ َعاٜري اإلجناص يذ ٣ايطايب :


ْتا٥خ االختباسات



َظت ٣ٛاالٚسام املكذَ١



عذد املؼاسنات االطبٛع١ٝ



االْطباعات ايؼدض ١ٝيًضَال٤

- 5صف إجشا٤ات ايتدطٝط يًُشاجع ١ايذٚس ١ٜملذ ٣فعاي ١ٝاملكشس ايذساطٚ ٞايتدطٝط يتطٜٛشٖا:


االخز مبكرتذات ايذاسطني عٔ املكشس بعذ اجتٝاصٙ



اطتؼاس ٠ايضَال ٤ايز ٜٔدسطٛا املكشس َٔ قبٌ



االخز مبالذظات جلإ اجلٛد ٚ ٠االعتُاد



عكذ املؤمتشات ايظٓ ١ٜٛداخٌ ايكظِ  ٚايهً١ٝ
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