تىصٍف المقزراث
 6111مساجعات بالغٔ٘ يف املادٗ ّامليَج ّالتطبٔل
ٜعةةاه ٖةةرا املطةةام ثالثةة ١ستةةاٚز أضاضةة ١ٝي فةةاحملٛز اميٜ ٍٚسؾةةد تطةةٛز َةةٓٗر املؿةةٓ ات
ايثالغ ١ٝابتدا ٤بايثٝإ ٚايتثٝني يًذاسع ٚاْتٗا٤

تةاح ايعًة ّٛيًطةهانٜٓٚ . ٞثة٘ احملةٛز اميٍٚ

عًْ ٢كةٛز املةٓٗر ايثالغة ٞايةر ٟجتًة ٢يف ْ سٜة ١ايةٓ ِ عٓةد عثةد ايكةاٖس ادتسدةاْٜٚ . ٞعةسض
ميبسش ايككاٜا ايثالغ ١ٝاي

ت س بٗا ايثالغ .ٕٛٝأَا احملةٛز ايجةاْ ٞفٝخةتـ باملؿةطًح يف ايةرتاخ

ايثالغةةَ ٞةةٔ سٝةةح ايتحؾةةٚ ٌٝتعًٝةةٌ ايتطةةُٚ ، ١ٝإغةةهاي ١ٝاملؿةةطًح ايةةرٜ ٟعةةاَْ ٞةةٔ تعةةد
َطُٝات املؿطًح ايٛاسةد ٚ ،اش ٚادٝة ١امل ٗةٚ . ّٛأَةا احملةٛز ايجايةح فٝكةا عًة ٢قكةاٜا بالغٝة١
تطثٝك ، ١ٝضت ٛايؿٛز ٠اي ٓ ١ٝيف ايكسهٕ ايهةسٚ ، ِٜيف ايٓؿةٛف ايكداةٚ ١اذتدٜجةٚ ١فةل هيٝة١
حتًَ ٌٝعاؾسٚ . ٠عتسف احملٛز ايجايح عً ٢حتكٝل عالق ١تهاٌَ بني قكةاٜا بالغٝةٚ ١ضتٜٛة، ١
فٝدزع بالغ ١ايتكدٚ ِٜايتح ري ٚ ،بالغ ١اذترف ٚ ،غريُٖا َٔ ايككاٜا.

 6110مياٍج الب ح األدبٕ ّاللػْٖ 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٜٗدف ٖرا املطام إا تٛقٝح أضاضٝات ايثشح ايعًُ َٔ ٞسٝح تعصٜص ثكاف ١ا تٝاز عٓةٛإ
ايثشح ٚ ،اسٜك ١ايتٛثٝل يف اذتٛاغٚ ، ٞتستٝب قا ١ُ٥املؿا ز ٚاملسادةت ٚ ،املٛاؾة ات املٓٗذٝة١
اي تػتٌُ عًٗٝا َكدَ ١ايثشح  ٚامتت٘ ٚ .تعصٜص املٗازات ايعًٝةا يةد ٣ايثاسةح  ٚاؾةَٗ ١ةازات
ايتشًٝةةٌ ٚايتعًٝةةٌ ٚايةةسب ٚاالضةةتٓتاز ٚاملٛاشْةةٚ ١ايتكةةٜٚ . ِٜٛعةةسض املكةةسز ملٓةةاٖر ايثشةةح ايكداةة١
ناملٓٗر ايتةازغتٚ ٞاملةٓٗر ايٓ طةُٜٚ . ٞعةسف املكةسز ٓةاٖر ايثشةح اذتدٜجة ١نةاملٓٗر اميضةًٛبٞ
ٚايثٓٚ ٟٛٝايطُٝٝاٚ ٞ٥ايت هٝهٜٚ . ٞعةسض ايطةالب أ ةاثِٗ أَةاّ شَالٗ٥ةِ ٚفةل املٓةاٖر اية
ضثل ذنسٖا .

 6115قطآا حنْٓ٘ 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٜٗدف ٖةرا املطةام إا تُٓٝة ١قةدز ٠ايطةالب عًةَٓ ٢اقػة ١قكةاٜا ضتٜٛة ١شتتةازٚ . ٠عتةسف
أضةةتاذ املكةةسز عًةة ٢ا تٝةةاز قكةةاٜا ضتٜٛةةٚ ، ١تٛشٜعٗةةا عًةة ٢ايطةةالب ٜٓٚ .ث ةة ٞإٔ تهةة ٕٛايككةةاٜا
ايٓش ١ٜٛاملختاز ٠ذات بعد إغهايٗ ٜ ٞس ف ٘ٝتعد هزا ٤عًُا ٤ايٓشة ٛبٗةدف إيبٗةاز قةدز ٠ايطايةب
عً ٢ايٓكةاؽ ٚاذتةٛاز سة ٍٛايككة ١ٝايٓشٜٛة ١املختةازٚ . ٠تعصٜةص َٗةاز ٠ايطايةب يف ايةدفا عةٔ زأٟ
ضتٚ ، ٟٛاضتثعا ايسأ ٟاملكابٌ  َٔٚ .أبسش ايككةاٜا ايٓشٜٛة ١اية تٓطةذِ َةت ٖةدف املطةام تةحثس
ايٓشةة ٛايعسبةة ٞبةةايٓش ٛايْٛٝةةاْٚ ، ٞأضةةثاب ارتةةالف بةةني ايثؿةةسٜني ٚايهةةٛفٝني ٚ ،تةةحثري ٖةةرا
ارتةةالف عًةة ٢تعًةة ِٝايٓشةةٚ ، ٛهزا ٤ايٓشةةا ٠يف قكةةاٜا ايعاَةةٌ ايٓشةةٚ ، ٟٛعًةةٌ ايٓشةةٚ ، ٛا ةةتالف
َطُٝات َؿطًشات ايٓشٚ ، ٛايتكدٚ ِٜايتح ري ٚ ،غريٖا َٔ ايككاٜا .
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 6113ىصْص للتطبٔل اللػْٖ ّالصسيف ّالي ْٖ 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٜٗةةدف املطةةام إا جتةةاٚش زاضةة ١املجةةاٍ أ ٚايػةةاٖد ايً ةةٚ ٟٛايؿةةسيف ٚايٓشةة ٟٛاملٓكطةةت عةةٔ
ايٓـ اير ٟحت ةٌ بة٘ املؿةٓ ات ايٓشٜٛةٚ ١ايؿةسف ٚ . ١ٝةرا عتةسف املطةام عًة ٢زاضة ١ايككةاٜا
ايً ٚ ١ٜٛايٓشٚ ١ٜٛايؿسف َٔ ١ٝالٍ ْؿٛف ناًَ ١شتتازَ َٔ ٠ؤي ةات أ بٝة ١قداةٚ ١سدٜجة، ١
ضت ٛاي ثٝإ ٚايتثٝني يًذةاسع ٚ ،زضةاي ١اي ةسإ يًُعةسَٚ ، ٟكاَةات ا ُةراْٚ ، ٞزضةاي ١ايتٛابةت
ٚايصٚابت البٔ غٗٝد ٚ .شتتازات َٔ ايكسهٕ ايهسْٚ. ِٜؿٛف شتتاز َٔ ٠نتةب ايت طةري  ،ضتةٛ
ايهػةةاف يًصشتػةةسٚ ، ٟيف يبةةالٍ ايكةةسهٕ يطةةٝد قطةةب ٚ .عتةةسف املطةةام عًةة ٢زب ة ايككةةاٜا
ايٓشٚ ١ٜٛايؿسف ١ٝاملطتخسد َٔ ١ايٓؿٛف بايطٝام ايدالي. ٞ

 6114فكُ اللػ٘ ّماللشاىٔات) 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ظتُت املطام بني قكاٜا فك٘ ايً ةٚ ١ايةدزع ايًطةاْ ٞاذتةدٜح ي فٝعةسض رتؿةا٥ـ ايً ةات
ايطةةةاََٛٚ ١ٝقةةةت ايً ةةة ١ايعسبٝةةةَٗٓ ١ةةةا ٚ ،ايةةةرتا فٚ ،االغةةةرتاى ايً ةةةٚ ، ٞاملٛيةةةد ٚايةةةد ، ٌٝ
ٚاالش ٚادٚ ١ٝايجٓا ١ٝ٥ايً ٚ ، ١ٜٛغريٖا َٔ ايككاٜا ذات ايؿً ١ب ك٘ ايً ٜٚ . ١عتجي املطام بككةاٜا
يطاْ ١ٝسدٜج ، ١ضتَٓ ٛاٖر عًِ ايً  ١اذتدٜح َٝٚ ،ا  ٜٔايدزع ايًطاْ. ٞ

 6115األصْات العسبٔ٘ ّالكساءات الكسآىٔ٘ 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٜتٓاٖ ٍٚرا املطام دٛاْب عًٝا َٚطاَ ٌ٥تكدَ َٔ ١ايٓ اّ ايؿٛت ٞيً  ١ايعسبَ ١ٝجٌ ْ سٜة١
اي ةةةٚ ،) Phoneme( ِْٝٛاي ةةة ِْٝٛايرتنةةةٚ ٝغةةةري ايرتنةةةٝ

نةةةايٓا ٚايتٓ ةةةٚ ،ِٝايتطةةةٛز

ايؿةةٛتٚ ٞايٓ ةةاّ املكطعةة ٞيف ايً ةة ١ايعسبٝةةٚٚ ١ؾةةا اميؾةةٛات ايً ٜٛةةٚ ١غريٖةةا .ثةةِ ٜتٓةةاْ ٍٚػةةح٠
ايكةةسا٤ات ايكسهْٝةةٚ ،١ايؿةةً ١بةةني ايكةةسا٤ات ٚايًةةٗذاتٚ ،اي ةةٛاٖس ايؿةةٛت ١ٝيف ايًةةٗذات ايعسبٝةة١
ٚايكسا٤ات ايكسهْ ٚ ، ١ٝزاض ١ايًٗذات ايعسب ١ٝيف ايكسا٤ات ايكسهْ.١ٝ

 6116ىصْص ختصصٔ٘ ىكدٓ٘ ّلػْٓ٘ باللػ٘ االجنلٔزٓ٘ 3 :ساعات معتندٗ م3
ىظسٖ)
ٜتكُٔ املطةام ْؿٛؾة وا بايً ة ١ا صتًٝصٜة ١ملػةاٖري ايٓكةا ٚعًُةا ٤ايً ة ١اي ةسبٝني َةٔ أَجةاٍ
إيٝةةٛت ٚفريدطةةٚ ٕٛزٜٝٓةة٘ ًٜٚةةو ٚإ ٚاز ضةةعٝد ٚتػَٛطةةهٜٚ ٞةةرتى ملةةدزع املطةةام إٔ غتتةةاز
ايٓؿٛف ايٓكدٚ ١ٜايً  َٔ ١ٜٛأعُاٍ ٖؤال ٤أ ٚغريِٖ ،يٝطًت ايطايةب عًة ٢اميضةايٝب ٚاملعادتةات
اذتدٜج ١يككاٜا ايٓكد ٚايً  ١بً اتٗا اميؾً ١ٝستٜ ٢تُهٔ َٔ ٚيٛز ٖرا املٝدإ بٓ ط٘.
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 6118نت ااان م ااً الهتا ا الي ْٓ اا٘ ّاللػْٓ اا٘ الكد اا٘ 3 :س اااعات معتنا اادٗ م3
ىظسٖ)
ُٜةةدزع ايطايةةب يف ٖةةرا املطةةام نتةةاب ضةةٝث ٜ٘ٛاملػةةٗٛز ب ةةل (ايهتةةاب) ٚ .قثةةٌ ارتةةٛض يف
َكةةُٜ ْ٘ٛتعةةسف إا سٝةةا ٠ضةةٝثٚ ٜ٘ٛنٝ ٝةة ١تحي ٝةة٘ ٖةةرا ايهتةةاب ٚعالقتةة٘ بارتًٝةةٌ بةةٔ أ

ةةد

اي ساٖٝةةدٚ ٟنٝ ٝةةٚ ١ؾةة ٍٛايهتةةاب إيٓٝةةا .ثةةِ ٜتٓةةاْ ٍٚؿٛؾةةا َةةٔ نتةةاب ضةةٝث ٜ٘ٛيف شتتًةةا
قكةاٜا ايٓشةةٚ ٛايؿةسف عًةة ٢ضتةةَ ٛةا ٜكرتسٗةةا اميضةتاذ يف طتةة٘ يًُطةةام يٝةتُهٔ ايةةدازع َةةٔ
ايةةد  ٍٛيف عةةاك ايهتةةب ايكداةةٚ ١اميؾةة ٍٛايً ٜٛةةٚ ١ايٓشٜٛةةٜٚ ١تُةةسع عًةة ٢قسا٤تٗةةا َٚعسفةة١
أضًٛبٗا َٚؿطًشاتٗ ا ميْٗا ايٓثت اير ٟال ٜٓكب َع ٘ٓٝيف ايككاٜا ايً ٜٛةٚ ١ايٓشٜٛةٚ .١اهةٔ إٔ
ٜهة ٕٛاملطةام سةٛازا َطةتُسا بةني اميضةتاذ ٚايةةدازع بايطسٜكة ْ ١طةٗا اية ناْةت بةني ضةةٝثٜ٘ٛ
ٚأضتاذ ٙارتًٌٝ

ٝح ٜٓتٗ ٞاذتٛاز املاَر إا إ زاى أُٖ ١ٝضٝث ٜ٘ٛيف ايتحؾ ٌٝيًٓش ٛايعسب.ٞ

 6119مياٍج حتكٔل اليصْص 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٜتكُٔ املطام زاض ْ ١سٚ ١ٜتطثٝك ١ٝس ٍٛحتكٝل ايرتاخ امي بٚ ٞايً ٚ ٟٛإ سادة٘ ْٚػةس.ٙ
 ًِٜايطايب أٚال ٓاٖر ايتشكٝل ايكدا ،١ثِ ٜتٓا ٍٚبايت ؿَٓ ٌٝاٖر ايتشكٝل املعاؾسَ ٠طتعٓٝا
يف ذيةةو بةةحبسش ايهتةةب اية تٓاٚيةةت ٖةةرا ادتاْةةب َجةةٌ نتةةاب حتكٝةةل ايٓؿةةٛف ْٚػةةسٖا يعثةةد
ايطالّ ٖازٚ ،ٕٚحتكٝل ايرتاخ يًدنتٛز عثد ا ا  ٟاي كًٚ ،ٞايثشح امي ب ٞيًةدنتٛز غةٛقٞ
قٝا ٚحتكٝةل ْؿةٛف ايةرتاخ يف ايكةدٚ ِٜاذتةدٜح يًةدنتٛز ايؿةا م اي سٜةاَْٚ ٞةٓٗر حتكٝةل
ايرتاخ بني ايكداَٚ ٢احملدثني يًدنتٛز زَكإ عثد ايتٛاب.

 6101ىدّٗ يف أصْل الي ْ العسبٕ ّجتدٓدِ 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٜتٓا ٍٚاملطام زاض ١متٗٝد ١ٜيف أؾ ٍٛايٓش ٛايعسبٜٚ ،ٞطع ٢إا قساَ ٠٤ؤضِّطات ايٓ س١ٜ
ايٓشَٛٚ ١ٜٛدٗاتٗا تٓ ريا ٚتطثٝكا قسا ٠٤تحؾ ١ًٝٝيف ق ٤ٛايٓ سٜات ايً  ١ٜٛاملعاؾسٜٚ ،٠اش أِٖ
ستاٚالت ايتذدٜد يف َعادت ١ايككاٜا ايٓش ١ٜٛيف ايكدٚ ِٜاذتدٜح ٚال ضُٝا ستاٚية ١ابةٔ َكةا٤
ايكةةسا ٚأ

ةةد بةةٔ شٜةةد قةةدااوٚ ،زٚا تطةةٗ ٌٝايٓشةة ٛايعسبةة ٞيف ايعؿةةس اذتةةدٜح َةةت تكةةِٜٛ

دٗٚ ِٖ ٛإصتاشاتِٗ يف تطٗ ٌٝزاضة ١ايٓشة ٛايعسبةٚ ٞتدزٜطة٘ ٜٚتكةُٔ املطةام أٜكةا عكةد ْةد٠ٚ
َتخؿؿٜ ١عاه فٗٝا نٌ اايب بعدا َٔ ٖر ٙايككٜٚ ١ٝثد ٟفٗٝا زأٜٚ ٜ٘عسق٘ يًُٓاقػ.١

 6100عله الدالل٘ ّاملعجه العسبٕ 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٜدزع ايطايب يف ٖرا املطام َكدَ ١س ٍٛعًةِ ايداليةٚ ،١أْةٛا ايدالية ١ذات ايؿةً ١بةاملعذِ
ايعسبَ ،ٞجٌ ايدالية ١ايً ٜٛةٚ ١ايٓشٜٛةٚ ،١ايؿةسفٚ ١ٝاالدتُاعٝةَ ١ةت زاضة ١فةس ٚايداليةَ ،١جةٌ
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ايرتا فٚ،املػرتى ايً ٚ ٞغريٖةا ،نُةا ٜتٓةا ٍٚبايةدزع َػةهً ١ايهًُة ١املعذُٝةَٚ ١ؿةا ز
املعةةادِ َجةةٌ ايكةةسهٕ ايهةةسٚ ِٜاذتةةدٜح ايػةةسٜا ٚنةةالّ ايعةةسب غةةعسا ْٚجةةساٚ ،املؿةةطًشات
ٚتطٛزٖا ٚتسمجتٗا ،نُا ٜتٓا ٍٚزاضْ ١كد ١ٜملعادِ َع( ١ٓٝقداٚ ١سدٜج ،)١يف املٓٗر ٚايرتتٝب
ٚايت ثٜٛةةب ٚا تٝةةاز اميي ةةايبٚ ،أ ةةريا زاضةة ١قكةةاٜا َعذُٝةة ١سدٜجةةَ ،١جةةٌ َعةةادِ املطتػةةسقني
ٚاملعادِ غري ايعسبٚ ١ٝأثسٖا يف املعذِ ايعسب ٞاذتدٜحٚ ،املعةادِ ايً ٜٛة ١ايتازغتٝةٚ ١ثٓاٝ٥ة ١ايً ة١
ٚاالؾةطالسَٚ ١ٝةٔ ثةةِ ٜكة ّٛايطايةةب بدزاضة ١عةةد َةٔ امل ةةس ات زاضة ١تطثٝكٝةة ١ملعسفة ١أؾةة ٛا
ٚتطٛزٖا ايدالي.ٞ

 6105مراٍ حنْٓ٘ 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٜدزع ايطايب يف ٖرا املطام ْػح ٠ايٓش ٛايعسب َٔٚ ،ٞثِ ْػح ٠املدازع ايٓشٜٛةٚ ،١أضةثاب
يبٗٛزٖا ٚأغٗس أعالَٗا ٚنتثِٗ َٚطا ٌ٥ارتالف بني ٖر ٙاملدازعٚ ،أبسشٖةا املدزضة ١ايثؿةس١ٜ
ٚايهٛفٝةةٚ ١غريٖةةا َةةٔ املةةدازع ايٓشٜٛةةٜٚ ١طةةتعني يف زاضةةت٘ َٚعادتتةة٘ يككةةاٜا ارتةةالف بةةني
ايٓشٜٛني بايعدٜد َٔ املؿا ز ٚاملسادت َجةٌ االْؿةاف يف َطةا ٌ٥ارتةالف البةٔ اميْثةازٚ ،ٟب ٝة١
ايٛعةةا ٠يف اثكةةات ايً ةةٜٛني ٚايٓشةةا ٠يًطةةٛٝا ٚ ،ٞزٚع يف املةةراٖب ايٓشٜٛةة ١يعثةةد ٙايسادشةة،ٞ
ٚاملدازع ايٓش ١ٜٛيػٛق ٞقٝا ٚغريٖا.

 6103مْضْع خاص يف اللػ٘ 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٜٗدف املطام إا تُٓ ١ٝداْب ايتخؿـ ايً  ٟٛعٓد ايةدازع ٚيةرا ٜتةٝح املطةام َتطةعاو َةٔ
اال تٝازات غتتاز َٓٗا ايدازع أٜٛ ٚدَّ٘ ملا ٜهٌُ سادت٘ ٚزغثت٘ يف ايتعُل ٚاالضةتصا  ٠يف زتةاٍ
تسنٝص.ٙ
تػٌُ ايدزاض ١قكاٜا ي  ١ٜٛعدٜد ٠غتتاز ايدازع إسداٖا بايتػاٚز َت َدزع املطام قُٔ
َا تطُح ي٘ ط ١ايدزاضَٚ ١دتٗا ايصَٓ َٔٚ ١ٝاميَجً ١عًٖ ٢ر ٙايككاٜا
سسٚف املةد بةني ايكةداَٚ ٢احملةدثنيٚ ،ايتطةٛز ايتةازغت ٞي ةاٖس ٠ي ٜٛة( ١امي ب ،ايطةٝام)،
ٚايً  ١املٓطٛقٚ ١املهتٛب ٚ ،١ؿا٥ـ ايً  ١ايعسب ٚ ،١ٝزاضة ١املؿةطًشات ايعاَةٚ ،١أثةس امةاَت
ايً ٚ ١ٜٛق ١ُٝقسازاتٗا ،ذتٔ ايعاَٚ ١ايتؿشٝح ايً  ،ٟٛايتعسٜب ،ع ٣ٛتٝطري ايهتاب ١ايعسب،١ٝ
ايٓش ٛايتٛيٝدٚ ٟايٛيب ،ٞ ٝاجتاٖات تعًة ِٝايً ة ١ايعسبٝة ١يف ايعؿةس اذتاقةس ،ايتشكةري ملػةسٚ
َةةؤمتس أْ ٚةةد ، ٠ٚزاضةة ١تٛؾةةٝات َةةؤمتسات ْٚةةدٚات ي ٜٛةة ،١تعًةة ِٝايً ةة ١ي ةةري ايٓةةااكني بٗةةا،
املؿطًح َٚػهالت٘ ،املٗازات ايً ٚ ١ٜٛغريٖا.
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 6104مْضْع خاص يف الي ْ  3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٜٗةةةدف ٖةةةرا املطةةةام إا زاضةةةَٛ ١قةةةٛعات ستةةةد  ٠يف ايٓشةةة ،ٛناذتةةةاٍٚ ،االضةةةتجٓا،٤
ٚاالغت اٍ ٚ ،ايتٓاش ٚ ،ا قافٚ ١امسٚزاتٚ ،غريٖا نُا ٜسضِ اميضتاذ يف طتة٘ ،ثةِ ٜثشةح
ايطًثةة ١عةةٔ غةةٛاٖدٖا يف ايكةةسهٕ ايهةةسٚ ِٜاذتةةدٜح ايػةةسٜاٚ ،امي ب ايعسبةة( ٞغةةعساو قةةداا
ٚسدٜجاٚ ،زٚا١ٜوٚ ،قؿ١و َٚطسس )١ٝثِ تٓاقؼ ٖر ٙايػٛاٖد يف غسف ١ايؿا ٜٚعًل عًٗٝا اميضتاذ
ٚايطًثةة ١تعًٝكةةات يف قةةَٓ ٤ٛةةاٖر ايثشةةح ايً ةة ٟٛاملختً ةة ١املةةٓٗر ايتةةازغتٚ ٞاملكةةازٕ ٚايٛؾ ة ٞ
ٚاملعٝةةازٚ .ٟتكةة ّٛايدزاضةة ١عًةة ٢غةةهٌ سًكةةات
املٛقٛعات ايٓش َٔ ١ٜٛالٍ

ةةحٜ ،تٓةةا ٍٚفٗٝةةا أسةةد ايطًثةةَٛ ١قةةٛعاو َةةٔ

ح َعد ،فٝعسق٘ أَاّ شَال ٘٥يًُٓاقػ.١

 6147السسال٘  6 :ساعات معتندٗ م 6ىظسٖ)
ٜكةة ّٛايطايةةب باعةةدا زضةةاي ١املادطةةتري يف إسةةد ٣املٛقةةٛعات املستثطةة ١بايتخؿةةـ ،حتةةت
اغساف أسد االضاتر ٠املتخؿؿنيٚ ،تتِ َٓاقػتٗا بعد االْتٗا َٔ ٤إعدا ٖا بؿٛز ٠عًٓ.١ٝ

 6148حلكاا٘

ااح م 6149 + )0حلكاا٘

ااح م )5زتااال كسنٔااز اللػاا٘ ّالي ااْ :

 "3ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ) لهل مكسز"
ٜٗدف املطام إا تُٓ ١ٝايثشح ايعًُٚ ،ٞتعٜٛد ايطالب عًَٓ ٢ا ات٘ ايعًُٚ ١ٝتًَُٓ ١ٝهة١
اذتٛاز ايعًُ ٞاملؤٜد بامي يٚ ١ايػٛاٖد ٚاضةتٝعاب ٚدٗة ١ايٓ ةس املخاي ةٜٚ ١تكةُٔ املطةام بعةدٜٔ
بعداو ْ سٜاو ٚه س تطثٝكٝاو.
أ  -ايثعد ايٓ س ٟفٝتٛا ف ٘ٝأضتاذ املطام َٓاقػ ١ايككاٜا ايعاَ ١املتعًك ١باملطةام َجةٌ َةٓٗر
ايثشح ٚإغةهاالت٘ٚ ،ا تٝةاز ايتٛؾةٝات ايعًُٝةٚ ١ا تٝةاز بعةض املةٛا ايثشجٝة ١أ ٚايؿةاذت١
يًثشح يدزاضتٗاٜٚ .ػٌُ ايثعد ايٓ س ٟنريو زاض ١اذتٛاز ايعًُ ٞاير ٟظتس ٟيف ايكطِ
ايتطثٝكٚ ٞتكٛا٘ ٚتٗ ١٦ٝاملا  ٠اية ضةًٝكٗٝا ايثاسةحَٚ ،سادعتٗةا أٚال بةح ٍٚفهةس ٚ ٠طة١
َٚةةٓٗر

ةةح ٚفسقةةا عًُ ٝةاوٚ ،يتشدٜةةد َػةةهً ١ايثشةةح ٚايتٓ ةةٚ ِٝاال تؿةةاز ٚاال تةةصاٍ

ٚاالقتؿاز عً ٢ايككاٜا املُٗ ١اي ٜتطت ا ايٛقت.
ب  -ايثعد ايتطثٝك ٞفٝكدّ ف ٘ٝايطايب ، ٠/بتٛدَ ٘ٝةٔ أضةتاذ املطةام ،عُةالو

جٝةاو ٚاسةدوا يف

زتةةاٍ تسنٝةةصُٜٚ ٙطًةةب َٓةة٘ حتكةةريٚ ٙإيكةةاؤَٓٚ ٙاقػةةت٘ َٓاقػةة ١عًُٝةةٚ .١تتٓةة ٛامي ةةاخ
ٚاميعُاٍ َا بني َعادتَ ١طاٚ ٌ٥قكاٜا عًُٚ ،١ٝإعدا

ٛخ أ ٚط

جٝة ،١أَ ٚػةازٜت

ْدٚات َٚؤمتسات عًُ ٚ .١ٝزاض ١تٛؾٝات َؤمتس أْ ٚدٚ ٠ٚتكٛاٗةا ْٚكةد امي ةاخ ٚاميعُةاٍ
ايعًُٝةة ١اية قةةدَت فٗٝةةاٚ ،تكةة ِٜٛاملٓةةاٖر ٚاملكةةسزات ايدزاضةة ١ٝيف شتتًةةا املساسةةٌ ٚتكةةِٜٛ
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اذتسن ١ايً ٚ ١ٜٛامي بٝة ١يف ايعؿةس اذتاقةسٚ ،ايً ةٚ ١ا عةالّ ٚايدزاضةات املكازْةٚ ١سؿةس
َؿا ز

ح َا ٚتكٛاٗا عًُٝاو.

ثِ ٜكدّ أضتاذ املطام يف ه س ايعاّ تكسٜساو عٔ ضري املا َٚ ٠ا زَض٘ ايطةالب يف احملاقةسات
ايٓ سَٚ ١ٜا قدّ ْٛٚقؼ َٔ أ اخ ٚأعُاٍ يإلفا  َ٘ٓ ٠يف االَتشإ ايػاٌَ.

 6151قطآا مً األدن العسبٕ الكدٓه 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
غتتاز َدزع املطام يف نٌ عةاّ بعةض ايككةاٜا َةٔ ايعؿةس ادتةاًٖٚ ٞستةْٗ ٢اٜة ١ايعؿةس
ايعثاض ٞعً ٢إٔ ته ٕٛايدزاض ١ت ؿ ١ًٝٝغاًََ ١طتٛعث ١يهٌ دٛاْب املٛقَ ٛةت ايسدة ٛإا
أِٖ املؿا ز ٚاملسادت اميؾً ،١ٝف  ٞامي ب ادتاًٖٜ ٞعةاه ايطايةب َعادتةْ ١كدٜة ١حتًًٝٝة ١أبةسش
َ ةةاٖس ٖةةرا امي ب َٚدازضةة٘ نُدزضةة ١عثٝةةد ايػةةعس َٚدزضةة ١ايؿةةعايٝو َٚدزضةة ١املعًكةةات،
ٚيبةةاٖس ٠ايٛؾةةا ( اي ةةسعٚ ،ايٓاقةةٚ ،١ايكةةٛع )ٚ ،يبةةاٖس ٠ادتُةةاٍ ايٓطةة ٟٛيف ايػةةعس ادتةةاًٖٞ
َٚعةةاك اذتٝةةا ٠ايعسبٝةةَ ١ةةٔ ٖةةرا ايػةةعسَٚ .ةةٔ امي ب ا ضةةالَ ،ٞظتةةس ٟايرتنٝةةص عًةةَٛ ٢قةةا
ا ضالّ َٔ ايػعس ٚايػعس ايطٝاضٚ ٞاي صٍ ٚارتطابٚ ١فْٓٗٛا ٚايسضاٚ ٌ٥مساتٗةا أَةا يف ايعؿةس
ايعثاض ٞفتدزع قكاٜا َجٌ ايػعٛبٚ ١ٝايتذدٜد يف ايػعس ٚغعس اذتسب ٚأ ب ايهدٜةَٚ ١دزضة١
ايؿٓعٚ ١غعس اذتسٚب ايؿًٝثٚ ١ٝايٓجس ايعسبَٚ ٞراٖث٘.

 6150قطآا مً األدن العسبٕ اذتدٓح 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
 ٜسّم املطام بةني َ ٗة َٞٛاذتداثةٚ ١املعاؾةسٜٚ . ٠عةسض سصَةَ ١ةٔ ايككةاٜا اية تٓةدزز يف
امي ب اذتةةةةدٜح ي فٝعةةةةسض يٓ سٜةةةة ١امي ب ٚ ،املةةةةدازع امي بٝةةةةٚ ، ١اجتاٖةةةةات امي ب اذتةةةةدٜح
َٛٚقةةةٛعات٘ َٛٚ ،انثةةة ١ايٓؿةةةٛف امي بٝةةة ١اذتدٜجةةة ١يألسةةةداخ ٚ ،تطةةةٛز اميدٓةةةاع امي بٝةةة، ١
ٚايعالق ١بني امي ب ٚاي ٓ ٕٛا بداع ١ٝامي سٚ . ٣ايتشدٜات اي ٜٛادٗٗا امي ب املطث( ٛايٛزق) ٞ
بطثب امي ب ايسقُ. ٞ

 6155اجتاٍات اليكد األدبٕ الكدٓه 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٜتٓاٖ ٍٚرا املطام تطٛز َ ٗ ّٛايٓكد عٓد ايعسب ٚاميَِ ايكداٚ ،١نريو ٜتعسف ايةدازع
إا أعالّ ايٓكد ايكدٚ ،ِٜأِٖ املؤي ات ايٓكد ،١ٜنُا ٜتعسَّف إا تٛدٗات ايٓكةا بدزاضة ١ذةاذز
َٔ ايهتب ايٓكد ١ٜايكدا ،١أ ٚقكاٜا ْكد ١ٜغتتازٖا اميضةتاذ غةسط إٔ تهةَ ٕٛتٓٛعةٚ ١يٝطةت
ثابت ١يف ايسؤٚ ١ٜاملٓطًكات َٔٚ .ذيةو عًة ٢ضةث ٌٝاملجةاٍ ْكةد ايػةعس يف نتةب ايطثكةاتَٓ ،ةاٖر
ايٓكا يف ا يطسح سةَ ٍٛةراٖب ايػةعسا ٤قةداا ٚسةدٜجاو ،ايةرتاخ ايٓكةدٚ ٟحتًٝةٌ ايػةعس نُةا يف
املٛغح يًُسشٚقٚ ٞاملٛاشْ ١يخَدْٚ ،ٟكد ايػعس يكداَ ١بٔ دع س ،املٓٗر ايثٝاْ ٞيف قسا ٠٤ايٓـ
( عثد ايكاٖس أ ٚايكاق ٞادتسداْ ٞأذٛذداو).
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 6153اجتاٍات اليكد األدبٕ اذتدٓح 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٜعسض املطام أبسش املٓاٖر ايٓكد ١ٜاذتدٜج ٚ ، ١اؾ ١املٓٗر اميضةًٛب ٞايةرٜ ٟهػةا عةٔ
مجايٝةةات اي ةةٛاٖس اي ٓٝةة ١يف َطةةتٜٛات ايةةٓـ امي بةة ٞايجالثةة ( ١املطةةت ٣ٛا ٜكةةاع( ٞايؿةةٛت، )ٞ
ٚاملطت ٣ٛاي جي ٚ ،املطت ٣ٛايرتنٚ . ) ٝاملٓٗر ايثٓ ٟٛٝايرٜ ٟثشح يف ايثعد ايةدالي ٞيًةٓـ َةٔ
ةةالٍ زؾةةد ايجٓاٝ٥ةةات ايكةةد ١ٜاي ة

تتهةةَٗٓ ٕٛةةا بٓٝةة ١ايةةٓـ ٚ .املةةٓٗر ايطةةُٝٝاٖٚ ٞ٥ةة ٛعًةةِ

ايعالَات ايرٜ ٟػٌُ ايً  ١املٓطٛقٚ ١املهتٛبةٚ ،١أٜةٚ ١ضة ١ًٝيًتخااةب ٚايتٛاؾةٌ ،ضتة ٛا غةاز٠
ٚايعالَةٚ ١ايسَةص ٚايؿةٛزٚ . ٠املةٓٗر ايت هٝهة ٞايةرٜ ٟعةد ايكةاز ايٓاقةد ٚزٜجةا غةسعٝا يًةٓـ
امي بٜٚ ، ٞدع ٛإا ت هٝو ايٓـ اال ب ٞإا أدصاٚ ، ٤حتً ٌٝايت اؾ ٌٝايدقٝك ١يٝؿةٌ ايكةاز
ايٓاقد إا ايثٓ ١ٝايعُٝك ١يًٓـٜٚ .كا املطام عً ٢أبسش ايككاٜا ايٓكدٜة ١اذتدٜجة ١اية حت ةٌ بٗةا
املٓةةاٖر ايٓكدٜةة ١اذتدٜجةة ، ١ضتةةْ ٛكةةد ايٓكةةد ٚايتٓةةاف ٚاملعةةا ٍ املٛقةةٛعٚ ٞايكٓةةا ٚأ بٝةة ١امي ب
ٚايػعسٚ ١ٜغريٖا َٔ ايككاٜا .

 6154أسلْبٔ٘ اليص ّحتلٔلُ 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٜٗدف املطام إا ايت سٜل بني اميضًٛبٚ ١ٝاميضًٛب ٜٚ .عسض ملثا

اميضًٛب ٚ ١ٝاؾَ ١ثدأ

اال تٝاز ٚ ،االْصٜاح ( االضتساف ) َٝٚ ،ا  ٜٔايدزع اميضًٛبَٚ ، ٞدازع اميضًٛب ١ٝناميضًٛب١ٝ
ايتعثريٚ ١ٜاميضًٛب ١ٝا سؿاٜٚ . ١ٝ٥سنص املطام عً ٢هيٝات ايتشً ٌٝاميضًٛب َٔ ٞالٍ احملةٛزٜٔ
اميفكٚ ٞايسأضٚ ،ٞبٝإ ٚز ايطٝام ٚاملتًكة ٞيف حتًٝةٌ ايةٓـ ٜٚ .ةثني املطةام َطةتٜٛات ايتشًٝةٌ
اميضةةًٛبٖٚ ٞةة ٞاملطةةت ٣ٛايؿةةٛت( ٞا ٜكةةاعٚ ، ) ٞاملطةةت ٣ٛايرتنةةٚ ، ٝاملطةةت ٣ٛاي ٓٝةةٜٓٚ . ١ثةة٘
املطام عً ٢قسٚز ٠جتاٚش ايثٓ ١ٝايططشٚ ١ٝؾٛال يًثٓ ١ٝايعُٝك ١يًٓـ امي ب. ٞ

 6155ىصْص ختصصٔ٘ ىكدٓ٘ ّلػْٓ٘ باللػ٘ افجنلٔزٓ٘ 3 :ساعات معتندٗ م3
ىظسٖ)
ٜتكُٔ املطةام ْؿٛؾة وا بايً ة ١ا صتًٝصٜة ١ملػةاٖري ايٓكةا ٚعًُةا ٤ايً ة ١اي ةسبٝني َةٔ أَجةاٍ
إيٝةةٛت ٚفري دطةةٚ ٕٛزٜٝٓةة٘ ًٜٚةةو ٚإ ٚاز ضةةعٝد ٚتػَٛطةةهٜٚ ٞةةرتى ملةةدزع املطةةام إٔ غتتةةاز
ايٓؿٛف ايٓكدٚ ١ٜايً  َٔ ١ٜٛأعُاٍ ٖؤال ٤أ ٚغريِٖ ،يٝطًت ايطايةب عًة ٢اميضةايٝب ٚاملعادتةات
اذتدٜج ١يككاٜا ايٓكد ٚايً  ١بً اتٗا اميؾً ١ٝستٜ ٢تُهٔ َٔ ٚيٛز ٖرا املٝدإ بٓ ط٘.
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 6156قط ااآا األدن ال(لش ااطٔمل املعاص ااس م - 0948حت اا ٙالٔ ااْو ) 3 :س اااعات
معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٜٗدف ٖرا املطام إا زاض ١بعض قكاٜا امي ب اي ًططٝجي املعاؾس َٓةر ايٓهثة ١إا اآلٕ
ٚذيو ٚفل احملاٚز اآلتٖٞٚ ١ٝ
 .0احملٛز ايتازغتٚ ٞذيو َٔ ةالٍ زاضة ١تطةٛز امي ب اي ًطةطٝجي (غةعسا أْ ٚجةسا) َٓةر
ايٓهث ١إا اآلَٕٚ ،ا اسأ عً َٔ ٘ٝتطٛز تثعاو يتطٛزات ايكك ١ٝاي ًططَٚ ١ٝٓٝساسًةٗا
املختً .١
 .5ستةةٛز املٛقةةٛعات ٚذيةةو َةةٔ ةةالٍ زاضةةَٛ ١قةة ٛأ بةة( ٞغةةعسوا أْ ٚجةةساو) يف امي ب
اي ًطةةطٝجي َةةٔ ايٓهثةة ١إا اآلٕ نةةحٕ ٜةةدزع غةةعس املكاَٚةة ،١أ ٚزفةةض ايؿةةًح أٚ
اذتٓني إا ايٛأ...اخل.
 .3ستةةٛز ايػخؿةةٝات امي بٝةةٚ ١ذيةةو َةةٔ ةةالٍ زاضةة ١أ ٜةةب فًطةةطٝجي َػةةٗٛز ٚذيةةو
بدزاض ١سٝات٘ٚ ،أ ب٘ (غعساو ْٚجساو)ٚ ،تحثري ذيو يف ايكك ١ٝاي ًطط.١ٝٓٝ

 6157املشسحٔ٘ يف األدن العسبٕ املعاصس 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٜٗةةدف ٖةةرا املطةةام إا تٛقةةٝح ايؿةةٛز ٠اي ة ٜتٓاقًةةٗا ايٓةةاع عةةٔ املطةةسح ،سٝةةح ٜتع ةسف
ايطايةةب إا بةةداٜات املطةةسح ٚأؾةةٛي٘ َٚتطًثاتةة٘ ٚ ،نٝ ٝةةٚ ١ؾةة ٍٛاملطةةسح إا امي ب ايعسبةة،ٞ
َٚعسف ١املٓافر اي

ٌ َٓٗا فٔ املطسح ٚ ،زاضةْ ١ؿةٛف َطةسسٚ ،١ٝايتعةسف عًةَ ٢طةسسٝني

ٚفٓةةةةاْني ،أبةةةةدعٛا يف بًةةةةٛز ٠اي ةةةةٔ املطةةةةسسٚ ،ٞبعةةةةدٖا ْتعةةةةسف إا بٓةةةةا ٤املطةةةةسسٚ ١ٝأْٛاعٗةةةةا
َٓٚطًكاتٗاٚ ،أِٖ اآلزا ٤اي قًٝت يف بٓا ٤املطسس ١ٝقداا ٚسدٜجاً.
ثِ تٓاقؼ أ رياو ْؿٛف َطسس ١ٝشتتازْ ،٠كاغا ٜك ّٛعً ٢ايتٓٚ ٛايجساٚ ٤ايُٓا.٤

 6158اليص الكسآىٕ ّمياٍج ك(شريِ 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٜعسض املطام يًعالق ١ايٛاٝد ٠بني ايكةسهٕ ايهةسٚ ِٜايً ة ١ايعسبٝة ١ميٕ ايكةسهٕ ايهةسٖ ِٜةٛ
أبًغ ْـ نتب بايعسبٜٓٚ ،١ٝطًل ايطايب َةٔ ٖةر ٙايٓكطة ١يدزاضة ١أبةسش احملةاٚز يف ستتةٖ ٣ٛةرا
املطام ٚاهٔ إٔ تٓدزز حتت ايعٓا ٜٔٚاآلت١ٝ
أ.
ب.
ت.
ث.

َٓاٖر ايعًُا ٤املطًُني يف ايت طري قداا ٚسدٜجا
سهِ ايتحيٝا ٚايتد ٜٔٚيف َٓاٖر امل طسٜٔ
ْكد املٓاٖر ٚتكٛاٗا يف نتب ايت طري
املٓاٖر ايتذدٜد ١ٜيف ت طري ايكسهٕ ايهسِٜ
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ج .املٓش ٢امي بٚ ٞايً  ٟٛيف ت طري ايكسهٕ ايهسِٜ
ٜٚعتُةد َةدزع املطةام يف َعادتتةة٘ ةر ٙاحملةاٚز عًة ٢ذةةاذز تطثٝكٝةَ ١ةٔ أعُةاٍ امل طةةسٜٔ
 ٚزاضتٗا زاضْ ١كدٖ ١ٜا ف ١يف ستاٚي ١يًٛؾة ٍٛإا أفكةٌ املٓةاٖر ٚأنجسٖةا َٓاضةث ١ذتادةات
ايعؿس َٚتطًثات٘.

 6159مْضْع خاص يف األدن  3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٜتكُٔ ٖرا املطام داْثاو َٔ دٛاْب امي ب ايعسب ٞايكدٚ ِٜاذتةدٜح َجةٌ ْ سٜة ١امي ب ،أٚ
فٔ َٔ اي ٓ ٕٛامي ب ١ٝغعساو ْٚجساو ،أ ٚايػعس ايطٝاض ٞيف ايعؿس اميَ ،ٟٛامي ب ايؿٛيف ٚغريٖا.
ٜٚساع ٢يف ايدزع ايعُل ٚا سااٚ ١ايتذدٜد.

 6161البالغ٘ العسبٔ٘ ّعله األسلْن 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٜةةدزع ايطايةةب يف ٖةةرا املطةةام ايثالغةة ١ايعسبٝةةَ ١ةةٔ ةةالٍ ايهتةةب ايكداةة ١عًةة ٢قةة٤ٛ
ايٓ سٜات ايٓكد ١ٜاذتدٜجَٗٓٚ ١ا عًِ اميضًٛب ،نُا ٜتعةسف إا عًةِ اميضةًٛب ْػةحت٘ ٚعالقتة٘
بعًِ ايً ٚ ١ايٓكد امي بَٝٚ ،ٞا ٚ ٜ٘ٓاجتاٖات٘ ٚن ١ٝ ٝاالضةت ا َٓ ٠ة٘ يف عًةِ ايثالغةَٚ ١ةا ٜت ةس
عٓٗةةا َةةٔ اي ؿةةاسٚ ١ايثٝةةإ ٚاملعةةاْٚ ٞايثةةدٜتٚ ،عًةةِ ايً ةةٚ ١عًةةِ اميضةةًٛبَٝٚ ،ةةا  ٜٔايدزاضةة١
اميضًٛبٚ ١ٝعًِ اميضًٛب ٚايٓكد امي بٚ ٞاجتاٖةات ايثشةح امي بةَٚ ،ٞةٛاأ ايتػةاب٘ بةني ايثالغة١
ايعسبٚ ١ٝعًِ اميضًٛب.

 6160األدن املكازٌ 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٜتكُٔ ٖرا املطام تعس ٜاو يأل ب املكازٕ فٛٝقح ْػحت٘ ٚأُٖٝت٘ ٚأ ٚات٘ َٚراٖثة٘ َٝٚا ٜٓة٘
ٚبداٜات٘ يف ايٛأ ايعسب ،ٞنُا ٜدزع ايعالقات ٚايتحثريات املتثا ية ١بةني امي ب ايعسبةٚ ٞاآل اب
ايعامل َٔ ١ٝالٍ ذاذز تطثٝكٜ ١ٝتعسف ايطايب فٗٝا إا أبسش ايتٝازات ٚاملٛاقا امي بٚ ١ٝاملةراٖب
ٚايٓ سٜات ٚاملؿطًشات امي ب ١ٝاذتدٜج.١

 6197السسال٘  6 :ساعات معتندٗ م 6ىظسٖ)
ٜكةة ّٛايطايةةب باعةةدا زضةةاي ١املادطةةتري يف إسةةد ٣املٛقةةٛعات املستثطةة ١بايتخؿةةـ ،حتةةت
اغساف أسد االضاتر ٠املتخؿؿنيٚ ،تتِ َٓاقػتٗا بعد االْتٗا َٔ ٤إعدا ٖا بؿٛز ٠عًٓ.١ٝ
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 6198حلكاا٘

ااح م 6199 + )0حلكاا٘

ااح م )5زتااال كسنٔااز االدن ّاليكااد :

" 3ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ) لهل مكسز"
ٜٗدف املطام إا تُٓ ١ٝايثشح ايعًُٚ ،ٞتعٜٛد ايطالب عًَٓ ٢ا ات٘ ايعًُٚ ١ٝتًَُٓ ١ٝهة١
اذتٛاز ايعًُ ٞاملؤٜد بامي ي ٚ ١ايػٛاٖد ٚاضةتٝعاب ٚدٗة ١ايٓ ةس املخاي ةٜٚ ١تكةُٔ املطةام بعةدٜٔ
بعداو ْ سٜاو ٚه س تطثٝكٝاو.
أ  -ايثعد ايٓ س ٟفٝتٛا ف ٘ٝأضتاذ املطام َٓاقػ ١ايككاٜا ايعاَ ١املتعًك ١باملطةام َجةٌ َةٓٗر
ايثشح ٚإغةهاالت٘ٚ ،ا تٝةاز ايتٛؾةٝات ايعًُٝةٚ ١ا تٝةاز بعةض املةٛا ايثشجٝة ١أ ٚايؿةاذت١
يًثشح يدزاضتٗاٜٚ .ػٌُ ايثعد ايٓ س ٟنريو زاض ١اذتٛاز ايعًُ ٞاير ٟظتس ٟيف ايكطِ
ايتطثٝكٚ ٞتكٛا٘ ٚتٗ ١٦ٝاملا  ٠اية ضةًٝكٗٝا ايثاسةحَٚ ،سادعتٗةا أٚال بةح ٍٚفهةس ٚ ٠طة١
َٚةةٓٗر

ةةح ٚفسقةةا عًُ ٝةاوٚ ،يتشدٜةةد َػةةهً ١ايثشةةح ٚايتٓ ةةٚ ِٝاال تؿةةاز ٚاال تةةصاٍ

ٚاالقتؿاز عً ٢ايككاٜا املُٗ ١اي ٜتطت ا ايٛقت.
ب  -ايثعد ايتطثٝك ٞفٝكدّ ف ٘ٝايطايب ، ٠/بتٛدَ ٘ٝةٔ أضةتاذ املطةام ،عُةالو

جٝةاو ٚاسةدوا يف

زتةةاٍ تسنٝةةصُٜٚ ٙطًةةب َٓةة٘ حتكةةريٚ ٙإيكةةاؤَٓٚ ٙاقػةةت٘ َٓاقػةة ١عًُٝةةٚ .١تتٓةة ٛامي ةةاخ
ٚاميعُاٍ َا بني َعادتَ ١طاٚ ٌ٥قكاٜا عًُٚ ،١ٝإعدا

ٛخ أ ٚط

جٝة ،١أَ ٚػةازٜت

ْدٚات َٚؤمتسات عًُ ٚ .١ٝزاض ١تٛؾٝات َؤمتس أْ ٚدٚ ٠ٚتكٛاٗةا ْٚكةد امي ةاخ ٚاميعُةاٍ
ايعًُٝةة ١اية قةةدَت فٗٝةةاٚ ،تكةة ِٜٛاملٓةةاٖر ٚاملكةةسزات ايدزاضةة ١ٝيف شتتًةةا املساسةةٌ ٚتكةةِٜٛ
اذتسن ١ايً ٚ ١ٜٛامي بٝة ١يف ايعؿةس اذتاقةسٚ ،ايً ةٚ ١ا عةالّ ٚايدزاضةات املكازْةٚ ١سؿةس
َؿا ز

ح َا ٚتكٛاٗا عًُٝاو.

ثِ ٜكدّ أضتاذ املطام يف ه س ايعاّ تكسٜساو عٔ ضري املا َٚ ٠ا زَض٘ ايطةالب يف احملاقةسات
ايٓ سَٚ ١ٜا قدّ ْٛٚقؼ َٔ أ اخ ٚأعُاٍ يإلفا  َ٘ٓ ٠يف االَتشإ ايػاٌَ.

 6051ىظسٓات افزياد ّكطبٔكاكَا 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٜتٓاٖ ٍٚرا املطةام َ ٗة ّٛايٓ سٜةٚ ٚ ١ز ايٓ سٜة ١يف ايعًُٝة ١ا زغةا ٚ ،١ٜتتكةُٔ عسقة وا
يًٓ سٜات ايتشًٚ ،١ًٝٝايٛدٚ ،١ٜ ٛا ْطاْٚ ،١ٝايطًٛنٚ ،١ٝاملعسفٚ ،١ٝاملعسف- ١ٝايطًٛن،١ٝ
ٚادتػطايتٚ ،ايٛاقعٚ ،١ٝايتطثٝكات ٚا ضرتاتٝذٝات ا زغا  ١ٜاملٓثجك ١عٔ نٌ َٓٗا.

 6050افزياد ادتنعٕ 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٜتٓةةاٖ ٍٚةةرا املطةةام نٝ ٝةة ١تهةة ٜٔٛادتُاعةة ١االزغةةا ٚ ١ٜتٓ ُٗٝةةا ٚاملساسةةٌ اية متةةس بٗةةا
ٚ ،نٝا ٜتعاٌَ املسغد َت نٌ َسسًٚ ١اميضظ اي ٜكة ّٛعًٗٝةا االزغةا ادتُةاعٚ ،ٞايكٛاعةد

25

ايعاَةة ١ال تٝةةاز املطرتغةةد ٜٔيف ا زغةةا ادتُةةاعٜٓ ٚ ٞاَٝةةات ادتُاعةةٚ، ١ذةةاذز ٚاضةةرتاتٝذٝات
ا زغا ادتُاع ٞاملٓثجك ١عٔ اميضظ ايٓ سٜة ١املعسٚفة ،١نايتشًًٝٝةٚ ،١ايطةًٛنٚ ،١ٝاملعسفٝة،١
ٚا ْطةةاْٚ ،١ٝادتػةةطايتٚ ،١ٝأضةةايٝب إ از ٠ادتًطةة ١ادتُاعٝةةٚ، ١ايتعاَةةٌ َةةت بعةةض َػةةهالت
امُٛعةةٚ ،١أغةةهاٍ شتتً ةةَ ١ةةٔ املطرتغةةد ٜٔاهةةٔ إٔ ٜةةٛادِٗٗ املسغةةد ا ةةٌ امُٛعةة.١
ٜٚتكُٔ ادتاْب ايعًُة ٞيف ٖةرا املطةام َطةاعد ٠ايطًثة ١عًة ٢بٓةا ٤ايةااَر ا زغةا  ١ٜادتُعٝة،١
اي تطتٗدف اي ٦ات ا زغا  ١ٜاملختً ٚ ١تطٜٛسٖا.

 6055قطآا معاصسٗ يف افزياد 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٜٗدف املكسز إا ايتعسف عً ٢أِٖ ايككاٜا ٚاملػهالت املعاؾس ٠ذات ايعالقةٝ ١ةدإ عًةِ
ايٓ ظ ٚا زغا ايٓ طٚ ٞايرتبَ ٟٛت ايرتنٝص عً ٢االجتا ٙاالْتكا ٞ٥يف ايتد ٌ ا زغا  .ٟنُا
ٜٗةةدف إا ا ملةةاّ بهافةة ١ادتٛاْةةب ٚايتٛدٗةةات اي ًطة ٚ ١ٝاملٓطًكةةات اي هسٜةة ١املؿةةاسث ١يهةةٌ
قك ١ٝأَ ٚػهً ١ي سض تهة ٜٔٛتؿةٛز ٚاقةح ملختًةا دٛاْثٗةا .نُةا ٜٗةدف املكةسز أٜكةا إا
تٓةةةا ٍٚتًةةةو ايككةةةاٜا ٚاملػةةةهالت بايتشًٝةةةٌ ٚايٓكةةةد َٓٚاقػةةة ١أٖةةةِ ا ضةةةرتاتٝذٝات ٚاذتًةةةٍٛ
ٚاملكرتسات املال ١ُ٥يًُذتُت احملً.ٞ

 6053إزياد ذّٖ اذتاجات ارتاص٘ ّأسسٍه  3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٜتٓاٖ ٍٚرا املطام تحثري ا عاقة ١عًة ٢اميا ةاٍ  ْٚةاّ اميضةسٚ ٠ايٛايةدٚ ٜٔامي ةٚ ٠ٛامي ةٛات
ٚز  ٚاي عةٌ جتةا ٙا عاقةٚ ١تكٝة ِٝسادةات ايٛايةدٚ ٜٔاضةرتاتٝذٝات َطةاعد ٠ايٛايةد ٜٔايتٛاؾةةٌ
اي عةةةاٍ َةةةت ايٛايةةةدٚ ،ٜٔاالدتُاعةةةات ٚاملكةةةابالتٚ ،إزغةةةا اميفةةةسا ذ ٟٚاالستٝادةةةات ارتاؾةةة١
ٚأضةةسِٖ ،ا تٝةةاز ٚتٓ ٝةةر بةةساَر ايتةةد ٌ َةةت اميا ةةاٍ ٚايٛايةةدٚ ،ٜٔاي ةااَر املختً ةة ١ملػةةازن١
ايٛايد ٜٔيف تعً ِٝايط ٌ َٔ ذ ٟٚا عاقَٚ ،١طتٜٛات َػازن ١ايٛايدٚ ٚ ،ٜٔز ايٛايةدٚ ٜٔأفةسا
اميضس ٠نُدافعني عةٔ سكةٛم اميبٓةا ٤ذ ٟٚاالستٝادةات ارتاؾةٚ ،١ادتُعٝةات املٗٓٝة ١اية تعٓة٢
ادات ايٛايدٚ ٜٔأبٓا َٔ ِٗ٥ذ ٟٚا عاق.١

 6054افزياد الزّاجٕ ّاألسسٖ 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٜٗدف ٖرا املطام اا تعسٜا ايطًث ١اٖ ١ٝاالزغةا االضةسٚ ٟايصٚادةٝ ً ٚ ٞتة٘ ايتازغتٝة١
ٚاٖدافةة٘ َ ٚازاتةةٜ٘ٚ .تٓةةا ٍٚاملطةةام ضةةٝهٛيٛد ٘ٝايعالقةةات االضةةسٚ ٚ .١ٜز االضةةس ٠يف ايتهٝةةا
ايٓ طٚ ٞاالدتُاع ٞيً س ٚ ،ايٓ سٜات املختً  ١امل طس ٠ي ٗٛز االقطسابات ايٓ ط ١ٝيف االضس،٠
ٜٚتٓةةةا ٍٚاالجتاٖةةةات اذتدٜجةةة ١يف أضةةةايٝب االزغةةةا اميضةةةسٚ ٟايصٚادةةةٚ ،ٞبعةةةض املػةةةهالت
ايصٚادٝةةٚ ٚ ،١ز املسغةةد اميضةةس ٟيف إ از ٠دًطةةات ٚبةةساَر االزغةةا اميضةةسٚ ٟايصٚادةةٚ ،ٞأبةةسش
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املػهالت اميضةس ، ١ٜبا قةاف ١اا ايتعةسف عًة ٢أ ٚات ايتػةخٝـ ٚايكٝةاع املتةٛفس ٠يف زتةاٍ
االزغا اميضس.ٟ

 6055العنلٔ٘ افزيادٓ٘ 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٜتٓاٖ ٍٚرا املطام ايعًُ ١ٝا زغا َ ١ٜةٔ سٝةح اثٝعتٗةاَٚ ،ساسًةٗاٚ ،ذاذدٗةاٚ ،ايتعةسف
إا َٗازات املسغةد ايٓ طةٚٚ ،ٞضةا ٌ٥مجةت املعًَٛةات يف ايعًُٝة ١ا زغةا ٚ ،١ٜؾةٝاغ ١اميٖةداف
ا زغا ٚ ،١ٜتؿُ ِٝاياْةاَر ا زغةا ٚ ٟتٓ ٝةر ،ٙإقةاف ١إا بعةض ايتطثٝكةات ٚايُٓةاذز يةااَر
إزغا  ،١ٜثِ تك ِٜٛايعًُ ١ٝا زغا ٚ ،١ٜا اال عً ٢امي القٝات يًعٌُ ا زغا .ٟ

 6056الكٔاس الي(شٕ يف افزياد 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٜتٓاٖ ٍٚةرا املطةام َ ٗةَٓٚ ّٛطةل ايكٝةاع ايٓ طةٚ ،ٞاضةتخداّ اال تثةازات ٚاملكةاٜٝظ َةٔ
الٍ بٓا ٤ايعالقة ١ا زغةا  .١ٜنُةا تتكةُٔ اضةتخداّ اال تثةازاتٚ ،ارتؿةا٥ـ ايطةٝهَٛرت١ٜ
يال تثةةازاتَٚ ،عةةاٜري اْتكةةا ٤اال تثةةازٚ ،تٓ ٝةةر اال تثةةازاتٚ ،ت طةةري ْتةةا٥ر اال تثةةازٚ ،تكةةدِٜ
ايٓتا٥ر يًُعٓةٝنيٚ ،اضةتخداَٗا يف إاةاز عًُٝة ١ا زغةا ٚ .تتكةُٔ املةا  ٠تةدزٜثات عًة ٢اضةتخداّ
ا تثةةةازات ستةةةد  ٠يكٝةةةاع ايكةةةدزات ٚ ،املٝةةةٚ ،ٍٛا جتاٖةةةاتٚ ،ا تثةةةازات ايةةةرنا ٤املتعةةةد ،٠
ٚا

تثازات ذات ايعالق ١بر ٟٚاالستٝادات ارتاؾ.١

 6057افزياد املدزسٕ 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٜتٓةةاٖ ٍٚةةرا املطةةام اثٝعةة ١ا زغةةا ايٓ طةة ٞاملدزضةةَٚ ٞثا ٥ةة٘ ٚأُٖٝتةة٘ ٚٚيبا ٥ةة٘ ٚحتدٜةةد
املػهً ١ا زغا  ١ٜاملدزضٚ ،١ٝتطٗ ٌٝايعًُٝات ايتعً ١ُٝٝاملدزضة ١ٝنٗةدف يإلزغةا املدزضة،ٞ
ٚاثٝع ١ايعالق ١بني املسغد املدزضةٚ ٞاملعًُةني ٚاال از ٠املدزضةٚ ١ٝأٚيٝةا ٤اميَةٛزٚ ،عالقة ١املسغةد
املدزض ٞبايطًث ١ايرٜ ٜٔعاَْ َٔ ٕٛػهالت ْ طٚ ١ٝتسبٜٛةَٚ ،١كةابالت املسغةد ايٓ طة ٞيًطًثة١
احملتادني يإلزغا ٚ ،اثٝع ١ايتد ٌ ا زغا ٚ ،ٟأ ٚاز املسغد ايٓ ط ٞاملدزضٚ ٞارتةدَات اية
ٜكدَٗا ٚاي ٓٝات اي ٜطتخدَٗاٚ ،تػخٝـ املػهالت ايٓ طةٚ ١ٝايرتبٜٛة ١ايطالبٝةٜٚ ،١تكةُٔ
ادتاْب ايتطثٝكة ٞيف ٖةرا املطةام َطةاعد ٠ايطًثة ١عًة ٢بٓةاٚ ٤تطةٜٛس ايةااَر ا زغةا  ١ٜاملٓاضةث١
ملػةةةهالت ايطًثة ة ١املختً ةةة ،١إقةةةاف ١إا ا ملةةةاّ بايتػةةةسٜعات ارتاؾةةة ١با زغةةةا املدزضةةة ٞيف
فًططني.
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 6058كدزٓ مٔداىٕ يف افزياد م 511ساع٘ كدزٓ ) 3 :ساعات معتندٗ م 3عنلٕ)
املتطًب ايطابل  ْ 6051سٜات االزغا ٚتطثٝكاتٗا 6057 ،االزغا املدزضٞ
ٜٗةةدف ٖةةرا املطةةام إا تةةدزٜب ايطايةةب تةةدزٜث وا عًًُٝةةا يف املةةدازع أ ٚيف إسةةد ٣املؤضطةةات
االدتُاع ١ٝاي تكدّ دَ ١ا زغا ايٓ ط ٞيف ايكطا ايعاّ أ ٚايكطا ارتاف بٛاقت ٜةٚ ّٛاسةد
َٔ نٌ أضثٛ

ا بعةا ٍ ( )511ضةاع ١تةدزٜبٚ ،ي ؿةٌ زاضةٚ ٞاسةدٜٗٚ ،ةدف إا إنطةاب

ايطًثةةة ١املٗةةةازات اميضاضةةة ١ٝيف االزغةةةا ايرتبةةةٚ ٟٛايٓ طةةة ٚ، ٞاؾةةة ١إقاَةةة ١ايعالقةةة ١ا زغةةةا ١ٜ
اي س ٜةةٚ ،١انتطةةاب َٗةةازات ايتكٝةة ِٝايٓ طةةٚ ٞايتػةةخٝـ ا زغةةا َٗٚ ٟةةازات تؿةةُٚ ِٝتطثٝةةل
بةةساَر ا زغةةا با قةةاف ١يتُٓٝةةَٗ ١ةةازات سةةٌ املػةةهالت ايةة ٜٛادٗٗةةا ايطًثةةٚ ١املعًُةةني يف
املدزضَٗٚ ،١ازات ٚقت سً ٍٛيتًو املػةهالت – ايتعةسف عًة ٢نٝ ٝة ١تطثٝةل املعسفة ١ايٓ سٜة١
ماالت ٚٚضاٚ ٌ٥اسم االزغا املختً ٚ .١ايتدزب عً ٢اختاذ ايكةسازات ٚنٝ ٝة ١حتُةٌ املطةٛ٦ي١ٝ
ٚإتاسةة ١اي سؾةة ١يالطتةةساط يف اذتٝةةا ٠ايعًُٝةة ١بةةايٛع ٞايةةالشّ ٚانتطةةاب٘ َٗةةازات ايت اعةةٌ َةةت
ايثٝاْات ٚنتاب ١ايتكازٜس ا زغا ٚ ١ٜايتدزب عً ٢تؿُُٗٝا.

 6059افيساف يف افزياد 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٜتٓةةاٖ ٍٚةةرا املطةةام االغةةساف يف االزغةةا َةةٔ سٝةةح ذاذدةة٘ ،نُٓةةٛذز ايُٓةة ٛايػخؿةة،ٞ
ٚذٛذز تطٜٛس املٗازٚ ،٠ا يُٓةٛذز املػةرتى يف ا غةساف ،نُةا ٜتٓةا ٍٚاملطةام ايعالقة ١ا غةساف١ٝ
ٚأ ٚاز املػسف املختً َ ،١جٌ ٚز ٙنُطتػازَٚ ،كَٚ ،ِٝدزبَٚ ،سغدٚ ،نداعِ يًُسغةدٜٔ
ٚيًعًُٝة ١ا زغةا ٜٚ ،١ٜتٓةا ٍٚاملطةام ا غةساف ٚفكةاو يٓ سٜةات ا زغةا ايٓ طة ٞنايطةًٛن،١ٝ
ٚاملعسفٚ ،١ٝادتػطايتٚ ،١ٝاملعسف - ١ٝايطًٛنٜٚ ،١ٝتعسض املطام يثعض أضةايٝب ا غةساف يف
ا زغا  ،نا غساف اي س ٚ ،ٟا غساف ادتُعٚ ،ٞا غساف املٗجي.

 6061االزياد املَمل 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٜٗدف ٖرا املطام ايتعسف إا امل اٖ ِٝاميضاض ١ٝيف ا زغا املٗجي ،باالقةاف ١إا ْ سٜةات
ايُٓةةةٚ ٛاال تٝةةةاز املٗةةةجي املختً ةةةٜٚ .١تٓةةةا ٍٚاملطةةةام ٚز املسغةةةد يف ا زغةةةا املٗةةةجي ٚيف َٛادٗةةة١
َػهالت ايتهٝا املٗجي ،نايثطايٚ ،١االسرتام ايٓ طٚ ،ٞقعا ايدافعٝةٚ ،١املًةٌٜٚ ،تٓةاٍٚ
املطام اضرتاتٝذٝات ايتك ِٜٛيف ا زغا املٗجي باالقاف ١إا ٚاقت االزغةا املٗةجي ستًٝةاو ٚعاملٝةاو،
ٜٚتكُٔ ادتاْب ايتطثٝك ٞيف ٖرا املطام تدزٜب ايطًث ١عً ٢اضةتخداّ ٚتطثٝةل ا تثةازات املٝةٍٛ
ٚا جتاٖات املٗٓ ١ٝاملختً ٚ ،١تؿُ ِٝبساَر ايتد ٌ املٗٓ ١ٝاملختً َٚ ،١طاعد ٠املطرتغد ٜٔعًة٢
سطٔ ا تٝاز ايٛيبا٥ا اي تٓاضب قدزاتِٗ ٚاضتعدا اتِٗ َٝٚة ،ِ ٛإقةاف ١إا استٝادةات ضةٛم
ايعٌُ َٚتطًثات٘.
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 6060ىظسٓات ال خصٔ٘ 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٜٗةدف ٖةةرا املطةةام ايتعةةسف إا َ ٗةة ّٛايػخؿة ْٚ ١ٝسٜاتٗةةاٜٚ ،تٓةةا ٍٚايٓ سٜةة ١ايػخؿةة١ٝ
َٗٛٗ َٚاٚ ،ايعٛاٌَ املؤثس ٠يف ته ٜٔٛايػخؿٚ ،١ٝأُٖ ١ٝايٓ س ١ٜيف عًِ ايةٓ ظ ٚايػخؿة،١ٝ
ٚاضتعساض ْ سٜات ايػخؿ ْ ١ٝسٜةات اميذةاط ْٚ ،سٜةات ايطةُات ْ ،سٜة ١ايتشًٝةٌ ايٓ طةٞ
اي سٜٚةةد ْٚ ،ٟسٜةةْٜٛ ١ةةغ ايتشًًٝٝةةٚ ،١ايٓ سٜةةات ايٓ طةة ١ٝاالدتُاعٝةة ١عٓةةد نةةٌ َةةٔ ٖةةٛزْ،ٞ
ٚضةةٛي ٝإٚ ،فسَٚةةٛا يسٚ ،ايٓ سٜةة ١ا ْطةةاْ ١ٝملاضةةًٚ ،ٛايٓ سٜةة ١ايطةةًٛن ١ٝيطةةهٓس ْٚ ،سٜةة١
ايرات يهازٍ زٚدسش ْٚ ،س ١ٜاماٍ يهريت ي ٝنيٚ ،املجري – االضتذاب ١الٚيس ًَٝٚس).

 6065كصنٔه الب ح ّأسالٔبُ 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٜٗدف ٖرا املكسز إا تصٜٚد ايطايب باميضظ ايثشج ١ٝاملٓٗذ ١ٝيتؿاَ ِٝايثشٛخٚ ،اميضايٝب
ٚا ضرتاتٝذٝات املٓٗذ ١ٝدسا ٤ايثشٛخ يف ايرتبٚ ١ٝعًِ ايٓ ظٚ ،تعس ٜة٘ باميضةايٝب ا سؿةا١ٝ٥
يتشً ٌٝايثٝاْاتٚ ،اضتخداَٗا يف ايثشٛخ ٚايدزاضات ايرتب.١ٜٛ

 6063حلك٘

ح يف زسائل املاجشتري 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)

املتطًب ايطابل  6065تؿُ ِٝايثشح ٚأضايٝث٘
ٜٗةةدف ٖةةرا املكةةسز إا تصٜٚةةد ايطايةةب ؿةةا ز تكؿةة ٞاملػةةهالت ايثشجٝةةٚ ١حتدٜةةدٖا،
ٚتدزٜثةةة٘ عًةةةَٗ ٢ةةةازات ايثشةةةح ٚا اةةةال عًةةة ٢امي بٝةةةات املتاسةةةَٚ ١ؿةةةا زٖا بةةةايً تني ايعسبٝةةة١
ٚا صتًٝصٚ ١ٜيف زتاٍ ختؿؿ٘ ،نُا ٜٗدف املكسز إا َطاعد ٠ايطايب يف تؿُ ِٝط١
َالَٗٓ ١ُ٥ذٝاو ٚعًُٝاو ملٛقٛعات

جٝة١

ج ٘ٝيف زتاٍ ختؿؿ٘.

 6064اساتخدامات اذتاسااْن يف حتلٔاال البٔاىاات 3 :ساااعات معتناادٗ م 0ىظااسٖ،
 5عنلٕ)
املتطًب ايطابل  6065تؿُ ِٝايثشح ٚأضايٝث٘ 6063 ،سًك١

ح يف زضا ٌ٥املادطتري

ٜتٓاٖ ٍٚرا املطام اضتخداّ ايازتٝات ا سؿا ١ٝ٥املعسٚف ١يف حتً ٌٝايثٝاْات ايرتبٜٛةَ ١جةٌ
بسزتٝةةات ٚ، AMOS ،SPSS ،SASتسنةةص ٖةةر ٙاملةةا  ٠عًةة ٢إ ةةاٍ ايثٝاْةةات ٚتٓ ُٗةةا
ٚاضةةةتخداّ ايازتٝةةةات ي شةةةـ ايثٝاْةةةات ٚحتًًٝةةةٗا باضةةةتخداّ اميضةةةايٝب ا سؿةةةا ١ٝ٥ايٛؾة ة ١ٝ
ٚاالضتٓتادٚ ١ٝاالزتثاا ١ٝبا قاف ١إا اميضايٝب ا سؿا ١ٝ٥ايالَعًُٚ ١ٝاملتكدَة .١نُةا تتكةُٔ
ت طري ْتا٥ر ايتشً ٌٝيهٌ أضًٛب إسؿاٚ ٞ٥نتاب ١ايتكسٜس.
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 6096زسال٘ املاجشتري "زسال٘م 3 :")0ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٖرا ٖ ٛادتةص ٤اميَ ٍٚةٔ أؾةٌ دةصأٜ ،ٜٔكة ّٛايطايةب بإعةدا َكةرتح
أَاّ دتٓ ١اياْةاَر يًتعةسف إا َةا

جةٜٚ ٞكة ّٛبتكداة٘

نتابتة٘ٚ ،عتؿةٌ عًة ٢ت رٜة ١زادعةَ ١ةٔ ايًذٓةًٜٚ ،١تكةٞ

ايطايب َت َػسف٘ باْاَر عتد َا بني ايطايب ٚاملػسف بػهٌ فس .ٟ

 6097زسال٘ املاجشتري "زسال٘ م 3 :")5ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ٜك ّٛايطايةب بإعةدا زضةاي ١املادطةتري يف إسةد ٣املٛقةٛعات املستثطة ١بايتخؿةـ ،حتةت
إغساف أسد اميضاتر ٠املتخؿؿنيٜٚ ،تِ َٓاقػتٗا بعد االْتٗا َٔ ٤إعدا ٖا بؿٛز ٠عًٓ.١ٝ

 6098حلك٘

ح م )0ممشاز ال امل) 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)

ٜٗدف املكسز إا زب ايٓ س ١ٜبايتطثٝل َٔ الٍ نتاب ١ايتكازٜس ايعًُ ١ٝبطسٜكةَٗٓ ١ذٝة،١
ٚتُٓٝةةَٗ ١ةةازات ايةةت هري ايعًُةةٚ ٞايٓاقةةدَٗٚ ،ةةازات املٓاقػةةٚ ١اذتةةٛاز ٚايتعةةثري ايعًُةة ٞيةةةد٣
ايطايب ،نُا ٜٗدف إا تةدزٜب ايطايةب عًة ٢إعةدا

ةح َٝةداْ ٞتطثٝكة" ٞنُة "ٞملػةهً١

ج ١ٝيف زتاٍ ا زغا ايٓ طٚ ٞايرتب ٟٛسطب قٛاعد ٚأؾ ٍٛايثشح ايعًُ ،ٞثِ ٜكة ّٛايطايةب
بعسض َٓٚاقػ ١ايثشح اي قاّ بإعدا  ٙيف احملاقس ٠أَاّ عك ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ املػسف ٚشَال٘٥
ايطًث.١

 6099حلك٘

ح م )5ممشاز ال امل) 3 :ساعات معتندٗ م 3ىظسٖ)
ح (َ( )0طاز ايػاٌَ).

املتطًب ايطابل  6098سًك١

ٜٗدف املكسز إا زب ايٓ س ١ٜبايتطثٝل َٔ الٍ نتاب ١ايتكازٜس ايعًُ ١ٝبطسٜكةَٗٓ ١ذٝة،١
ٚتَُٓٗ ١ٝازات ايت هري ايعًُٚ ٞايٓاقدَٗٚ ،ازات املٓاقػٚ ١اذتٛاز ٚايتعثري ايعًُ ٞيدٜة٘ ،نُةا
ٜٗةةدف إا ق ٝةاّ ايطايةةب بةةإدسا٤

ةةح ن ٝةةْ( ٞةةٛع )ٞسطةةب قٛاعةةد ٚأؾةةٚ ٍٛقٛاعةةد املةةٓٗر

ايه ٝةةة( ٞايٓةةةٛع ،)ٞأ ٚباضةةةتخداّ َةةةٓٗر زاضةةة ١اذتايةةة ١يف إسةةةد ٣زتةةةاالت ا زغةةةا ايرتبةةةٟٛ
ٚايٓ طٜٓٚ ، ٞث  ٞقٝاّ ايطايب بعسض

ج٘ َٓٚاقػت٘ أَاّ عك ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ املػسف ٚشَال٘٥

ايطًث.١
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