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 ًَٕرج رٕطيف يمشس دساعي
 

 خبيؼخ انًدًؼخ إعى انًؤعغخ انزؼهيًيخ: ْـ 1439/  3/  1  :انزٕطيفربسيخ  

 االػًبل كهيخ انؼهٕو ٔانذساعبد االَغبَيخ زٕؽخ عذيش لغى اداسح  :انمغى /نكهيخا

 يؼهٕيبد ػبيخ ػُّانزؼشيف ثبنًمشس انذساعي ٔ . أ
 MAT 110يمذيخ في انشيبػيبد  : ٔسيضِ انًمشس انذساعٙ. اعى 1 .1

 3 :  . ػذد انغبػبد انًؼزًذح2 .2

  :انز٘ ٚمذو ظًُّ انًمشس انذساعٙ (أٔ انجشايح). انجشَبيح 3 .3
 ْزِ انجشايح(كم لبئًخ ث )فٙ زبل ٔخٕد يمشس ػبو فٙ ػذح ثشايح، ثٍّٛ ْزا ثذالً يٍ إػذاد

 اداسح االػًبل

 انثبَي .5 انز٘ ٚؼطٗ فّٛ انًمشس انذساعٙ:  انذساعٙ. انغُخ أٔ انًغزٕٖ 4 .4

 ال يٕخذ .7 )إٌ ٔخذد(: . انًزطهجبد انغبثمخ نٓزا انًمشس5 .6

 اليٕخذ .9 ْزا انًمشس )إٌ ٔخذد(: انًزضايُخ يغ . انًزطهجبد 6 .8

 نهًؤعغخ يمذو في انًمش انشئيظ انشئٛظ نهًؤعغخ انزؼهًٛٛخ:  فٙ انًمش إٌ نى ٚكٍ ،يٕلغ رمذٚى انًمشس. 7

 . ًَػ انذساعخ انًزجغ )اخزش كم يب ُٚطجك(:8

 

 %88 انُغجخ: * لبػبد انًسبظشاد انزمهٛذٚخ .أ
 

   

 %28 انُغجخ: * كزشَٔٙناإل انزؼهٛى .ب
    

  انُغجخ:  رؼهٛى يذيح )رمهٛذ٘ ٔػٍ غشٚك اإلَزشَذ( .ج
    

  انُغجخ:  ثبنًشاعهخ .د
    

  انُغجخ:  أخشٖ .ه
 

 :رؼهيمبد
 نزسغيٍ انًغزٕي انؼبويسبٔنخ االعزفبدح يٍ رمُيبد انزؼهيى االنكزشَٔي في خؼم انزٕاطم يغزًش ثيٍ انشؼجخ ٔانطبنت ٔاالعزبر 

 األْذاف . ة
 ْذف انًمشس انشئٛظ ؟ يب -1

ٔانزكبيم ٔرطٕيش يٓبساد انطبنت في اعزخذاو انًفبْيى انشيبػيخ انًبو انطبنت ثبنًفبْيى االعبعيخ نهدجش انخطي,ٔزغبة انزفبػم 

 في انؼهٕو االداسيخ.
 

)يثم االعزخذاو انًزضاٚذ نزمُٛخ انًؼهٕيبد انًمشس انذساعٙ .  نزطٕٚش ٔرسغٍٛ  - ٚزى رُفٛزْب - ثئٚدبص أ٘ خطػ اركش -2

  أٔ يشاخغ اإلَزشَذ، ٔانزغٛٛشاد فٙ  انًسزٕٖ كُزٛدخ نألثسبس اندذٚذح فٙ يدبل انذساعخ(.  
 اليٕخذ خطؾ خذيذِ الٌ انًمشس انذساعي يبصال زذيث

 

 

 

 (. انجشَبيح انُششح انزؼشٚفٛخ أٔدنٛمًغزخذيخ فٙ ان َفغٓب بنطشٚمخثانًطهٕة ُْب ٔصٌف ػبو )يالزظخ:  انًمشس انذساعي ٔطف . ج

 ػبو نهًمشس: ٔصف
انًؼبدالد ٔانًزجبيُبد انًؼبدالد انخطيخ في يزغيش ٔازذ انذٔال ٔإَاػٓب رًثيم انذٔال رسٕالد انذٔال انؼًهيبد ػهي انذٔال , 
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رؼشيف انًشزمخ زغبة انًشزمبد لبػذح عهغهخ  غيخ ٔانهٕغشيثًيخ انذٔال انًثهثيخ ٔانُٓبيبد ٔاالرظبل يشزمخ انذانخانذانخ انؼك

 يمذيخ في انًظفٕفبديشزمبد انذٔال انًثهثيخ يشزمبد انذٔال االعيخ ٔانهٕغشيثًيخ زغبة انزكبيم , انُظبو انخطي , ٔ
 

 

 انًٕػٕػبد انزي  يُجغي رُبٔنٓب: .1

 لبئًخ انًٕػٕػبد
ػذد 

 األعبثيغ
 عبػبد انزذسيظ

 6 2 ٔإَاع انذٔال يغ انزشكيض ػهي انذٔال االعيخ ٔانهٕغشيثًيّ(انذٔال)يفٕٓو انؼاللخ ٔانذانخ 

 3 1 َٓبيخ انذٔال

 3 1 ارظبل انذٔال

 6 2 يمذيخ في زغبة انزفبػم,رؼشيف انًشزمخ, يشزمبد انذٔال االعيخ ٔانهٕغشيثًيخ

 6 2 رطجيمبد االشزمبق انُٓبيبد انؼظًي ٔانظغشي َٔمطخ االَمالة

 3 1 انزفبػمرطجيمبد اداسيخ ػهي 

 6 2 انزكبيم غيش انًسذٔد ٔانظيغ االعبعيخ

 6 2 انزكبيم انًسذد ٔانًغبزخ رسذ انًُسُي

 3 1 يمذيخ في انًظفٕفبد ٔخجش انًظفٕفبد

 

   : إخًبني ػذد عبػبد انًمشس ٔرٕصيؼٓب .2

 يسبػشاد 
دسٔط 

 إػبفيخ

أٔ  يؼبيم

 اعزذيٕ
 انًدًٕع أخشٖ رطجيك

 45  15   30 عبػبد انزذسٚظ انفؼهٛخ

 45     45 انغبػبد انًؼزًذح

 

 أعجٕػيبً:خالل يمٕو ثٓب انطبنت انزي  (اإلػبفي) انزؼهى انفشديذساعخ / انعبػبد ػذد  .3
 

 

 ٔاعزشاريديبدليبعٓب ؽشق ٔارغبلٓب يغ انٕؽُي نهًؤْالد  نًدبالد اإلؽبسنهًمشس ٔفمبً يخشخبد انزؼهى  .4

 ٓبرذسيغ

 انٕاسدح في اإلؽبس انٕؽُي نهًؤْالد انخًغخاندذٔل انزبني يدبالد يخشخبد انزؼهى  يسذد

 .انًُبعجخفٙ يدبالد انزؼهى زغت انًطهٕة لبثهخ نهمٛبط  ثسٛش ركٌٕ ،ًمشسنالى ثًمء اندذٔل ثًخشخبد رؼهى : أٔالً  -

-  ً  .انًغزٓذفخٔيغ يخشخبد انزؼهى  ٓبٔ رزغك يؼ زمٛٛىانغشق انزٙ رُبعت ظغ اعزشارٛدٛبد انزذسٚظ  :ثبَيب

-  ً أٌ رزغك يخشخبد رؼهى انًمشس ثذلخ، ٔٚدت يخشخبد انزؼهى ٔرمٕٚى  انزٙ رغبػذ ػهٗ لٛبطُبعجخ انً انزمٛٛىظغ غشق  :ثبنثب

ً ػًهٛخ رؼهى ٔرؼهٛى يزكبيهخ ٓبٔاعزشارٛدٛبد رذسٚغ رمًٛٛٓبانًغزٓذفخ ٔغشق  كم  أٌ ٚزعًٍ هضو، يغ يالزظخ أَّ ال ٚنزشكم يؼب

 .يٍ يدبالد انزؼهى كم يدبل فٙيخشخبد رؼهى  يمشس

 

 نهًمشسيخشخبد انزؼهى خذٔل 

 هًؤْالدإلؽبس انٕؽُي ننًدبالد أفمبً  نهًمشس يخشخبد انزؼهى و
زذسيظ ان اعزشاريديبد

 ًمشسنه
 يىٕزمؽشق ان

 انًؼشفخ 1

االعئهخ  انًسبػشاد (ٔانذانخ ٔإَاع انذٔال بنذٔال)يفٕٓو انؼاللخ اٌ ٚزؼشف ػهٙ انًمصٕد ث 1-1
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انمظيشح  خهغبد انُمبػ

االخزجبساد 

 انفظهيخ 

االخزجبساد 

انُٓبئيخ 

انٕاخجبد 

 انًُضنيخ

1-2 
 اٌ ٚزؼشف ػهٙ انًمصٕد ثسغبة انزفبظم

 

 انًسبػشاد

 خهغبد انُمبػ

االعئهخ 

انمصٛشح 

االخزجبساد 

  انفصهٛخ

االخزجبساد 

انُٓبئٛخ 

انٕاخجبد 

 انًُضنٛخ

1-3 
 

 اٌ ٚزؼشف ػهٙ انًمصٕد ثبنًصفٕفبد ٔخجش انًصفٕفبد
 انًسبػشاد

 خهغبد انُمبػ

االعئهخ 

انمصٛشح 

االخزجبساد 

  انفصهٛخ

االخزجبساد 

انُٓبئٛخ 

انٕاخجبد 

 انًُضنٛخ

 انًؼشفيخانًٓبساد  2

2-1 
 رطجٛمبد االشزمبق انُٓبٚبد انؼظًٙ ٔانصغش٘  ٌ ٚزًكٍ انطبنت يٍ اعزخذاو ا 

 

 انًسبظشاد

 خهغبد انُمبػ

االعئهخ 

انمصٛشح 

االخزجبساد 

  انفصهٛخ

االخزجبساد 

انُٓبئٛخ 

انٕاخجبد 

 انًُضنٛخ

2-2 
 غجٛمبد اداسٚخ ػهٙ انزفبظماٌ ٚزًكٍ انطبنت يٍ اعزخذاو  

 

 انًسبظشاد

 خهغبد انُمبػ

االعئهخ 

انمصٛشح 

االخزجبساد 

  انفصهٛخ

االخزجبساد 

انُٓبئٛخ 

انٕاخجبد 

 انًُضنٛخ

2-3 
غٛش انًسذٔد ٔانصٛغ رطجٛمبد انزكبيم اٌ ٚزًكٍ انطبنت يٍ اعزخذاو  

 االعبعٛخ

 انًسبظشاد

 خهغبد انُمبػ

االعئهخ 

انمصٛشح 

االخزجبساد 

  انفصهٛخ

االخزجبساد 

انُٓبئٛخ 

انٕاخجبد 

 انًُضنٛخ

 ؤٔنيخغرسًم انًانؼاللبد انشخظيخ ٔيٓبساد  3
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 فٙ اثذاء انشاا ٔانزؼجٛش ػٍ انزاد يشبسكخ انطبنت ثشكم فؼبل داخم انمبػخ 3-1
خهغبد َمبػ زٕل 

 انزطجيمبد انؼًهيخ

االعئهخ 

انمصٛشح 

االخزجبساد 

  انفصهٛخ

االخزجبساد 

انُٓبئٛخ 

انٕاخجبد 

 انًُضنٛخ

 يشبسكخ انطبنت فٙ انزفكٛش انُمذ٘ ٔانزسهٛهٙ نهذساعخ 3-2
خهغبد َمبػ زٕل 

 انزطجيمبد انؼًهيخ

االعئهخ 

انمظيشح 

االخزجبساد 

  انفظهيخ

االخزجبساد 

انُٓبئيخ 

انٕاخجبد 

 انًُضنيخ

 رمُيخ انًؼهٕيبد ٔانًٓبساد انؼذديخيٓبساد االرظبل ٔيٓبساد  4

4-1 
ٚزًكٍ انطبنت يٍ اعزخذاو انزطجٛمبد انؼًهٛخ نهجشايح انشٚبظٛخ ػهٙ انسبعت 

 االنٙ

غشذ ثؼط انزطجٛمبد 

 انسمٛمخ نهُمبػ 

ٔانزسهٛم ثبعزخذاو  

 انسبعت

االعئهخ 

انمصٛشح 

االخزجبساد 

  انفصهٛخ

 

 رسهٛم انمٛى انشٚبظٛخ انًغزخهصخ ٔرطجٛمٓب ػهٙ ثؼط انًغبئم انؼًهٛخ 4-2
ثبعزخذاو انسبعت االنٙ 

 فٙ انًؼًم

االعئهخ 

انمصٛشح 

االخزجبساد 

 انفصهٛخ

 ( إٌ ٔخذد ) انُفغيخ انسشكيخًٓبساد ان 5

   ال ُٚطجك 5-1

 

 انذساعٙ: خالل انفصم خجانطه ٚىمٕر يٓبوخذٔل  .5

 انزمٕيى انًطهٕثخ يٓبو و
 ......انخ(يالزظخرمذٚى شفٓٙ،  خطبثخ، ،كزبثخ يمبل ،: اخزجبس، يششٔع خًبػٙيثبل)

األعجٕع انًسذد 

 نزغهيًّ

يى يَغجزّ يٍ انزم

 انُٓبئي

 %5 انثبنش انٕاخت االٔل 1

 %5 انخبيظ انٕاخت انثبَٙ 2

 %28 انغبدط االخزجبس انفصهٙ االٔل 3

 %5 انثبيٍ انٕاخت انثبنش 4

 %5 انسبد٘ ػشش انٕاخت انشاثغ 5

 %28 انثبَٙ ػشش االخزجبس انفصهٙ انثبَٙ 6

 %48 انخبيظ ػشش االخزجبس انُٓبئٙ 7

 ٓىدػًسشبد األكبديًي نهطالة ٔاإل . ذ

يغ ) ؽبنتانخبص نكم نالعزشبساد ٔاإلسشبد األكبديًي  انٓيئخ انزؼهيًيخٔأػؼبء ْيئخ انزذسيظ رشريجبد إربزخ 

 س انٕلذ انز٘ ٚزٕلغ أٌ ٚزٕاخذ خالنّ أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ نٓزا انغشض فٙ كم أعجٕع(.  امذيركش 
 عبػبد اعجٕػيخ5

 



 

 

5 / 8 
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 يظبدس انزؼهّى .ِ 

 : انكزت انًمشسح انًطهٕثخ -فٙ لبئًخ  –أدسج . 1
 يمذيخ فٙ انشٚبظٛبد نهؼهٕو االداسٚخ ٔاالخزًبػٛخ اعى انكزبة انًمشس

 د.اثشاْٛى ػجذهللا اندبعش اعى انًؤنف

 داس صدَٙ نهُشش ٔانزٕصٚغ اعى انُبشش

 2818 عُخ انُشش

  

 :( ٔغٛشْب ٔانزمبسٚش انًدالد انؼهًٛخ ) عبعٛخألًشخؼٛخ اانًٕاد ان - لبئًخفٙ  –أدسج . 2 

 

 : يٕالغ اإلَزشَذ ٔيٕالغ انزٕاصم االخزًبػٙ ٔغٛشْبٔاإلنكزشَٔٛخ  انًٕادأدسج . 3
 دمحم ػجذانشزًٍ زًذ ػجذانًبخذيٕلغ د. 

 : األعطٕاَبد انًذيدخٔ ،ٛبدانجشيد انجشايح انسبعٕثٛخ، يٕاد رؼهًٛٛخ أخشٖ يثمأ٘ أدسج . 4
 اكغم  ,  spssثشايح انزسهيم انشيبػي 

 

  

 انًطهٕثخانًشافك  .ٔ 
)أ٘ ػذد انًمبػذ داخم  خ ٔانًخزجشاديذساعانمبػبد انثًب في رنك زدى يٍ انًشافك ثيٍّ يزطهجبد انًمشس انذساعي 

 :(، ٔغٛشْب انذساعٛخ ٔانًخزجشاد، ٔػذد أخٓضح انسبعت اٜنٙ انًزبزخ مبػبدان

 (:ٔلبػبد انؼشض، ٔانًؼبيم، ٔغٛشْب انًخزجشاد،ٔلبػبد انًسبظشاد،  انًجبَٙ ) .1
 يمؼذ زذ الظي 25لبػخ يسبػشاد ثؼذد 

 يؼًم يدٓض ثجشايح سيبػيّ

 :ٔغٛشْب( ٔانجشيدٛبد ،انهٕزبد انزكٛخٔ ،انجٛبَبدأدٔاد ػشض  ) رمُٛخ يصبدس  .2
 عجٕسح صكيخ نهششع ٔػشع ششائر انًمشس في راد انٕلذ

 (:كشْب، أٔ أسفك لبئًخ ثٓبفبرزبخخ إنٗ ردٓٛضاد يخجشٚخ خبصخ،   ارا كبٌ ُْبنيثالً :  زذدْبيصبدس أخشٖ ) .3

 

 رطٕيشِ  إخشاءاديى انًمشس انذساعي ٕٔرم . ص
 :يٍ انطالة ثخصٕص فؼبنٛخ انزذسٚظ انزغزٚخ انشاخؼخ اعزشارٛدٛبد انسصٕل ػهٗ .1

 فزر ثبة انُمبػ انًجبشش ٔانًغزًش يغ انطالة في يبيخض انؼًهيخ انزؼهيًخ ثشكم كبيم

 اعزجبَبد رٕصع نهطالة نالخبثخ ػٍ سايٓى في انًمشس ٔؽشق انزذسيظ

 

 ٚى ػًهٛخ انزذسٚظ يٍ لجم األعزبر أٔ انمغى:ٕاعزشارٛدٛبد أخشٖ نزم .2
 يشبسكخ ثؼغ انًٕاد انؼهًيخ ٔاالخزجبساد يغ ازذ اػؼبء انمغيى نزسغيٍ انًمشس ٔؽشق رذسيغّ

 

 :رطٕٚش انزذسٚظ إخشاءاد .3
 

 

 :إخشاءاد انزسمك يٍ يؼبٚٛش إَدبص انطبنت  .4
نزصسٛر االخزجبساد أٔ ػُٛخ يٍ  يغزمهٍٛ، ٔانزجبدل ثصٕسح دٔسٚخٍ  أػعبء ْٛئخ رذسٚظ) يثم: رذلٛك رصسٛر ػُٛخ يٍ أػًبل انطهجخ ثٕاعطخ 

 رذسٚظ يٍ يؤعغخ أخشٖ( أػعبء ْٛئخانٕاخجبد يغ 

 رظسير ػيُخ يٍ أػًبل انطهجخ ثٕاعطخ أػؼبء ْيئخ رذسيظ يغزمهيٍ 
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 :انًمشس انذساعٙ ٔانزخطٛػ نزطٕٚشِف إخشاءاد انزخطٛػ نهًشاخؼخ انذٔسٚخ نًذٖ فؼبنٛخ  ص   .5
 لجم اػؼبء انمغىرزى يُبلشخ أػبع انطالة االكبديًيخ يٍ 

 االعزفبدح يٍ انزغزيخ انشاخؼخ يٍ انخشيديٍ ٔايكبَبرٓى انؼًهيخ في ٔػغ خطؾ انزطٕس 

 
 

 

 دكزٕس: ٚضٚذ دمحم انفهٛر : يُغك انجشَبيحعى ا
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