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 يشكض ظًبٌ خىدح واػزًبد يؤعغبد انزؼهُى انؼبنٍ

 انًؼبَُش وانًزطهجبد األكبدًَُخ نهجشَبيح انزؼهًٍُ
 

 ( يؼهىيبد ػبيخ : 1
 

 مشس انذساعٍ وسيضِأعى انً
 

 ( 203يؼبدالد رفبظهُخ ػبدَخ  ) س.ض 
 

 أعى انجشَبيح انزؼهًٍُ
 

 دٌج٣ًُُٞٞ ك٣َ٤جء

 

 انمغى / انشؼجخ انزٍ رمذو انجشَبيح
 

 ث٣ٌُج٤ٝجس

 

 األلغبو انؼهًُخ راد انؼاللخ ثبنجشَبيح
 

 ٝ ث٣ٌُج٤ٝجس ثُل٣َ٤جء

 

 انغبػبد انذساعُخ نهًمشس
 

 ّجػجس ثّذٞػ٤ج   4

 

 انًغزخذيخ فٍ انؼًهُخ انزؼهًُُخ انهغخ
 

 ثُِـز ثُؼٌد٤ز

 

 انفصم انذساعٍ
 

 ثُلَٚ ثُوًث٢ّ ثُغجُظ

 

 يُغك انجشَبيح
 

 أ. فٞثء ث٣ٌُٝجص٢

 

 ربسَخ وخهخ اػزًبد نهًمشس
 

 

 

 ػوه ثُْجػجس ثألّذٞػ٤ز :  .1.1 

 

 ثُٔؾٔٞع  ثُضو٣ًخ   ثُٔؼجَٓ     ثُٔقجٌٝثس  

 

 : ( أهذاف انًمشس2

وو٣ْ ص٤٘ٚق ُِٔؼجهالس ثُضلج٤ِٝز ٝأٗٞثع ثُقٍِٞ ٝثّض٤ؼجح ثٌُٝثد٠ د٤ٖ ثُٔؼجهالس ٝثُضق٤َِ ث٣ٌُج٢ٝ ٝإدٌثٍ أ٤ٔٛز ص  .1   

 ثُٔؼجهالس ك٢ ٕض٢ ثُؼِّٞ ثُٔنضِلز.
 صو٣ًخ ثُطجُخ ػ٢ِ فَ  ٓؼجهالس ٓض٘ٞػز ٖٓ ثٌُصذز ثال٢ُٝ , ْٝٓجةَ ىثس ثُو٤ْ ثالدضوثة٤ز ٝثُقو٣ز.  .2          

 صو٣ًخ ثُطجُخ ػ٢ِ فَ ثُٔؼجهالس ثُنط٤ز ٖٓ ثٌُصخ ثُؼ٤ِج دجّضنوثّ صق٣َٞ الدالُ ٝؿ٤ٌٙ ٖٓ ثُطٌم.  .3          

  

 ( يخشخبد انزؼهى انًغزهذفخ:3

 أ. انًؼشفخ وانفهى

 ثّض٤ؼجح ٓلّٜٞ ثُٔؼجهالس ثُضلج٤ِٝز ثٌُصذز ٝثُوًؽز ٝثًُٚٞر ثُؼجٓز ُٜج.  1أ.

 ٤ز ٝٓؼٌكز ثُطٌم ثُٔنضِلز ُقِٜج. ثُووًر ػ٢ِ ص٤٘ٚق ثُٔؼجهالس ثُضلجِٝ 2أ.

 إ٣ؾجه فٍِٞ ألٗٞثع ًغ٤ٌر ٖٓ ثُٔؼجهالس ثُضلج٤ِٝز ثُؼجه٣ز ٖٓ ثٌُصذز ثال٢ُٝ ٝثٌُصخ ثُؼ٤ِج. 3أ.

 ثُووًر ػ٢ِ فَ ػوه ٖٓ ثُٔؼجهالس ثُضلج٤ِٝز ثُضطذ٤و٤ز. 4أ.

 ٤ز.صٜج ٝصطذ٤وٜج ك٢ فَ ثُٔؼجهالس ثُضلجِٝجٝصطذ٤و الدالُثُضؼٌف ػ٢ِ صق٣ٞالس  5أ.
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 ة. انًهبساد انزهُُخ 

 ٜٓجًر ثُطالهز ٝثٌُٔٝٗز ٝثُض٤ٝٞـ. 1ة.

 ثُووًر ػ٢ِ ثُضل٤ٌٌ ثإلدوثػ٢ ٝثُٞٙق. 2ة.

 ٜٓجًر ثٌُْػز ك٢ ثُض٤٤َٔ ٝإٙوثً ثألفٌجّ . 3ة.

 ٜٓجًر ثالّض٘ضجػ ٝثُٔوجًٗز. 4ة.

 ٜٓجًر فَ ثٌُٖٔالس ٝثُضؼ٤ْٔ. 5ة.

 

 ج. انًهبساد انؼهًُخ وانًهُُخ 

 ثُطجُخ ثُووًر ػ٢ِ إ٣ؾجه ث٤ُٚـز ث٣ٌُج٤ٝز )ثُٔؼجهالس ث٣ٌُج٤ٝز ( ثُض٢ صٚق ٖٓجًَ ٖٓ ثُق٤جر ثُؼ٤ِٔز. ٣ٌضْخ 1ج.

 صطذ٤ن ثُٔؼج٤٣ٌ ثُٔ٘ذغوز ٖٓ ٛيث ثُٔوًٌ ُِض٤٘ٚق ٖٝٓ عْ ثُضؼجَٓ ٓغ ٛيٙ ثُٔؼجهالس ٝىُي دئ٣ؾجه فُِٜٞج. 2ج.

 ٢ ثُٔؾجالس ثُٔنضِلز.إهًثى ثُطجُخ أل٤ٔٛز ث٣ٌُج٤ٝجس ُلْٜ أكَٞ ُٔج ٣وًّٚ ك 3ج.

 ثًضْجح دؼٜ ثُٜٔجًثس ثُٖن٤ٚز ٝصقَٔ ثُْٔؤ٤ُٝز. 4ج.

 
 د. انًهبساد انؼبيخ وانًُمىنخ 

 ثُوٌثً ثُؾٔجػ٢. أصنجهٜٓجًر ثُؼَٔ ثُضؼج٢ٗٝ , ٝ  1د.

 ٜٓجًر ثُضٞثَٙ ثُلؼجٍ ٝثُضلجٝٛ. 2د.

 ٜٓجًر صوذَ ثُ٘وو ٖٓ ث٥م٣ٌٖ. 3د.

 ثُؼَٔ. ٜٓجًر صقَٔ ثُْٔؤ٤ُٝز ٝإٗؾجؿ 4د.

 ٜٓجًر ثػضٔجه ثُٜٔ٘ؼ ث٣ٌُج٢ٝ ك٢ ثُضؼجَٓ ٓغ ثُْٔجةَ ثُق٤جص٤ز. 5د.

 
 (  يحزىي انًمشس:4

 

 انًىظىع انؼهًٍ 
ػذد 

 انغبػبد 

 

  يحبظشح

 

 يؼًم 

 

  رًبسٍَ

 

ثُٔلج٤ْٛ ثألّج٤ّز: ص٤٘ٚق ثُٔؼجهالس , أٗٞثع ثُقٍِٞ, ثُْٔأُز ىثس ثُو٤ْ 

ثُٞفوث٤ٗز ٗٔجىػ ٖٓ ثُٔؼجهالس ثُضلج٤ِٝز ثالدضوثة٤ز ٝثُقو٣ز, ٗظ٣ٌز ٝؽٞه ثُقَ ٝ

 ثًُٖٜٔٞر ك٢ ٓؾجالس ثُل٣َ٤جء
 

4 2 / 1 

 

 ثُٔؼجهالس ثُوجدِز ُِلَٚ, ثُٔؼجهالس ثُٔضؾجْٗز, ثُٔؼجهالس ثُضجٓز
 

6 3 / 1 
 

ثُؼٞثَٓ ثُضٌج٤ِٓز ٝثُٔؼجهالس ثُنط٤ز ٖٓ ثٌُصذز ثال٢ُٝ, ػٞثَٓ ٓؼ٤٘ز 

 ٓؼجهُز د٢ٌُٞٗدجُٔالفظز, صؼ٣ٞٞجس صٞك٢ دٜج ثُٔؼجهُز, 
 

10 5 / 1 

 

 1 / 2 4 صطذ٤وجس ػ٢ِ ثُٔؼجهالس ثُضلج٤ِٝز ٖٓ ثٌُصذز ثأل٢ُٝ: ثُْٔجًثس ثُٔضؼجٓور 

: ثالّضوالٍ ثُنط٢, ث٤ٌٌُْٗٝجٕ, ثُقَ ثُؼجّ   nثُٔؼجهالس ثُضلج٤ِٝز ٖٓ ثٌُصذز

 ثُٞؽٞه ٝثُٞفوث٤ٗز ٗظ٣ٌزُِٔؼجهُز ثُضلج٤ِٝز, 
 

4 2 / 1 

 

 ٣ٌز ثإلٍثفز ثأل٤ّزثُضلج٤ِٝز, ٗظ ثُٔؤعٌثس
 

4 2 / / 
 

أٗٞثع ؽيًٝ  ثُٔؼجهالس ثُضلج٤ِٝز ثُنط٤ز دٔؼجٓالس عجدضز ,ثُٔؼجهُز ث٤َُٔٔر ُِقَ,

 ثُٔؼجهُز ث٤َُٔٔر, ص٣ٌٖٞ ثُٔؼجهُز ثُضلج٤ِٝز ثُٔضؾجْٗز إىث ػِْ ؽيًٝٛج
 

6 3 / 1 

 

 فَ ثُٔؼجهالس ثُضلج٤ِٝز ؿ٤ٌ ثُٔضؾجْٗز, ٣ٌٟوز ثُؼٞثَٓ ؿ٤ٌ ثُٔقوهر, ٣ٌٟوز

 صنل٤ٜ ثٌُصذز "ثمضَثٍ ثٌُصذز ", ٣ٌٟوز صـج٣ٌ ث٤ُّٞطجس
 

8 4 / 1 
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 ( طشق انزؼهُى وانزؼهى 5

 ثُٔقجٌٝر ثُضلجػ٤ِز , ثُٔ٘جهٖز ٝثُقٞثً.. 1    

 ثُضؼِْ ثُضؼج٢ٗٝ ثإلصوج٢ٗ. .2    

 ثُضؼِْ ثالٌُض٢ٌٗٝ ٝثالًضٖجف ثُٔٞؽٚ.  .3    
 فَ ثٌُٖٔالس دطٌم ػ٤ِٔز.. 4    

 

 مُُى( طشق انز6

 يالحظبد انُغجخ انًئىَخ ربسَخ انزمُُى طشق انزمُُى س.و

 أٍٝ ثٓضقجٕ ٗٚل٢ 1
 

 %20 ثمضذجً صؼ٢ٞ٣ٞ عجُظ 20%

  %20  عج٢ٗ ثٓضقجٕ ٗٚل٢ 2

  %60  ثالٓضقجٕ ثُٜ٘جة٢ 3

  %100  ثُٔؾٔٞع 

 

 ( خذول انزمُُى : 7

 انزبسَخ  أعهىة انزمُُى  سلى انزمُُى 

 ثٌُٖٜ ثُوًث٢ّ ثألٍٝ ُِلَٚ ثُوًث٢ّ ١ٌ٣ٌثمضذجً صق انزمُُى األول

 ثٌُٖٜ ثُوًث٢ّ ثُغج٢ٗ ُِلَٚ ثُوًث٢ّ ثمضذجً صق١ٌ٣ٌ انزمُُى انثبٍَ

 ثٌُٖٜ ثُوًث٢ّ ثُغجُظ ُِلَٚ ثُوًث٢ّ ثمضذجً صق١ٌ٣ٌ صؼ٢ٞ٣ٞ انزمُُى انثبنث

 

 ( انًشاخغ وانذوسَبد :8

 يكبٌ رىاخذهب  انًؤنف  انُغخخ  انُبشش   ػُىاٌ انًشاخغ 

     يزكشاد انًمشس 

 

انكزت انذساعُخ 

 انًمشسح

 

ًٖٓ٘ٞثس 

 ٌٓٚثصز ؽجٓؼز

 

 ثُضطذ٤و٤ز ثُضلج٤ِٝز ثُٔؼجهالس

 ثُطذؼز ثُغج٤ٗز

 ّذ٤ؾَ ّ.

 صٌؽٔز ه. ًٓٞجٕ ؽ٤ٜٔز

 ه. فْٖ ثَُؿوث٢ٗ

 ه. إدٌث٤ْٛ ؿذ٣ٌجٍ
 

 
 ٤زٌٌِٓضذز ثُ

 

 كزت يغبػذح
هثً ثٌُضجح 

 ثُؾو٣و ثُٔضقور

 ثُضلج٤ِٝز ثُٔؼجهالس

 ثأل٢ُٝ ثُطذؼز

 ه. ًٓٞجٕ ؽ٤ٜٔز

 ه. ف٤ْٖ ؿ٤ِٞ

 

 ٤زٌٌِٓضذز ثُ

 

 

 ( اإليكبَُبد انًطهىثخ نزُفُز انًمشس: 9

 يالحظبد اإليكبَُبد انًطهىثخ رىافشهب س.و

 أهالّ ّذًٞر, ّذًٞر ثٌُض٤ٌٗٝز, ؽٜجٍ ػٌٛ د٤جٗجس  فٞث٤ّخ ٓؼجَٓ ٝ هجػجس هًث٤ّز ٓؾَٜر 1

  أؽَٜر فجّٞح ٓضطًٞر  3

  ٣ًج٤ٝز د٤زٞدٌثٓؼ فجّ 4

  ص٤َْٜ ثُؼَٔ ث٤ُٔوث٢ٗ 5

 

 . ٤ّٔز ػٌٔ  دج٤ًٌأ     أعزبر انًبدح :   

 ه. د٤ٌٖ م٤ِلز أد٣ٍٞو   يُغك انجشَبيح : 

   ه. كط٤ٔز ٗٞؿ ٍهٟٞ         سئُظ انمغى:

 ّ 10/2018/ 1           انزبسَخ :   


