ذىصُف انًمزراخ:
َ 1113ب ئ اإلسص  3 :٤ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس) ٟ
ٗ ٜةةةذف ٖةةةزا املكةةةشس إىل تعشٜةةةـ ايطايةةةب بةةةذٚس اٱذـةةةا ٤يف اؿٝةةةاٚ ٠يف طشٜكةةة ١ايبرة ة
ٚا٫طتكـاٜٚ ،٤تٓا ٍٚايتٛصٜعةات ايتهشاسٜةٚ ١ا٫ذتُايٝةٚ ١املٓرٓة ٢ايظة .ٟٛنُةا ٜعةاا َٛكةٛع
ا٫ستبا ٚا٫مذاس بـٛسَ ٠بظط.١

 1111تد ضٌ ٚته ٌَ  3 :)1ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٛكةةح ٖةةزا املكةةشس ايٓٗاٜةةات ٚا٫تـةةاٍٚ ،ا٫ػةةتكام ،ا٫قذلاْةةات اؾدلٜةةٚ ،١غةةرل اؾدلٜةة،١
تؿاكٌ ٚتهاٌَ ا٫قذلاْات ايضا٥ذ ،١ٜتطبٝكات ا٫ػةتكامْ ،ظشٜة ١يٛبٝتةاٍ ،ايتهاَةٌ ،تهاَةٌ
ا٫قذلاْات اؾدلٚ ١ٜغرل اؾدل ،١ٜتطبٝكات ايتهاٌَ.

 1111ز ٜض ٝت ا َ 3 :١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜشنةض ٖةةزا املكةشس عًةة ٢ا٭عةةذاد اؿكٝكٝةٚ ١ايعًُٝةةات عًٗٝةةا ،ا٭عةذاد املشنبةةٚ ١ايعًُٝةةات
عًٗٝا ،نةثرلات اؿةذٚد ا٫قذلاْةات اؾدلٜة ،١ا٫قذلاْةات املثًثٝة ١ا٫قذلاْةات املثًثٝة ١ايعهظة،١ٝ
ا٫قذلاْات اٯطٚ ١ٝا٫قذلاْات ايًٛغاسٜتُ ،١ٝاملتبآٜات ٚاملعاد٫ت.

 1124فٝص ٤ ٜا َ 3 :)1 ١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  1111تؿاكٌ ٚتهاٌَ ( )1أَ ٚتضأَ
ٜشنةض ٖةةزا املكةشس عًةة ٢املتحٗةات ،عًةةِ اؿشنةة ،١عًةِ ؼشٜةةو اؾظةِ ،ايؼةةػٌ ٚايطاقةة١
ٚايكذس ،٠ايضخِ ٚايتـادَات ،اؿشن ١ايذٚساْ ،١ٝاؾاربَٝ ،١ٝهاْٝها املٛا٥ع ،اؿشاس.٠

 1125فٝص ٤ ٜا َ ١اًُ 1 :)1 ١ٝض اَ ١دتُد 1 ٠اًُ)ٞ
َتطًب طابل  1124ؾٝضٜا ٤عاَ )1( ١أَ ٚتضأَ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس عع املتحٗات ٚتٛاصٕ ايك ،٣ٛذشنات ا٭جظاّ يف اػاٚ ٙاذذ ،ذشن١
املكزٚؾات ،قاْْٛٝ ٕٛتٔ ايثاْ ٞيف اؿشن ،١ق ٣ٛا٫ذتهاى ،ذؿظ ايضخِ اـطة ،ٞاؿشنة١
ايذا٥ش ١ٜايعُٛد ،١ٜايعض ّٚيف اؿشن ١ايذٚساْ ،١ٝايًضٚج ،١اؿشاس ٠ايٓٛعٝةَ ،١بةذأ أسسٝةذغ،
تطبٝكات عًَ ٢عادي ١برلْٛي.ٞ
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 1126فٝص ٤ ٜا َ 3 :)2 ١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  1124ؾٝضٜا ٤عاَ)1( ١
ٜتٓاٖ ٍٚةزا املكةشس ايكة ٠ٛايهٗشباٝ٥ة ،١اجملةاٍ ايهٗشبةا ،ٞ٥اؾٗةذ ايهٗشبةا ،ٞ٥املٛاطةع١
ايهٗشباٝ٥ةةٚ ١املةةٛاد ايعاصيةة ،١ايتٝةةاس ايهٗشبةةا ٞ٥املباػةةش ٚاملكاَٚةة ١ايهٗشباٝ٥ةة ،١ايكةة ٠ٛايذاؾعةة١
ايهٗشبا ٚ ١ٝ٥ايذٚسات ايهٗشبا ،١ٝ٥اجملةاٍ املػٓاطٝظةٚ ٞايكة ٣ٛاملػٓاطٝظةٚ ١ٝايعةض ّٚايذٚساْٝة١
املػٓاطٝظةةَ ،١ٝـةةادس اجملةةا٫ت املػٓاطٝظةة ،١ٝاؿةة ايهٗشَٚػٓاطٝظةة ،ٞايلةة ٤ٛاشلٓذطةة،ٞ
ايل ٤ٛايؿٝضٜا.ٞ٥

 1127فٝص ٤ ٜا َ ١اًُ 1 :)2 ١ٝض اَ ١دتُد 1 ٠اًُ)ٞ
َتطًب طابل  1126ؾٝضٜا ٤عاَ )2( ١أَ ٚتضأَ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس اجملاٍ ايهٗشبا ،ٞ٥ايط ٤٬ايهٗشبةاٚ ٞ٥ايؼةرٓ ١عًة ٢ا٭ْٜٛةات ،قةإْٛ
أ ، ّٚقٓطشٜٚ ٠تظ ،ٕٛفض ٨اؾٗذ ،قاْ ٕٛنرلػٛف َ ،هاؾ ٧جة ٍٛاؿةشاس ،ٟقٝةاغ طةع١
فٗٛي ،١اجملاٍ املػٓاطٝظ ٞا٭سك ،ٞاملٝضإ ايتٝاس ،ٟقاْ ٕٛطٓ ،ٌٝايعذطات ايل ١ٝ٥ٛايشقٝك.١

 1128ن ٤ ُٝٝا َ 3 :)1 ١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس ايذلنٝب ايةزس ،ٟايةشٚابط ايهُٝٝاٝ٥ةٚ ١أػةهاٍ اؾض٦ٜةات ،املعةاد٫ت
املٛصٚ ١ْٚاؿظابات ايهُٝٝا ١ٝ٥يًُادٚ ٠ايطاق ،١ذا٫ت املاد.٠

 1129ن ٤ ُٝٝا َ 3 :)2 ١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  1128نُٝٝا ٤عاَ)1( ١
ٜٛكح ٖزا املكشس احملاي ،ٌٝايتؿاع٬ت يف احملً ٍٛاملا ،ٞ٥ذشنٝٸ ١ايتؿاع٬ت ايهُٝٝا،١ٝ٥
دٜٓاَٝها اؿشاس ٠ايهُٝٝا ،١ٝ٥ايهُٝٝا ٤ايهٗشبا.١ٝ٥

 1131ن ٤ ُٝٝا َ ١اًُ 2 :١ٝض اَ ١دتُد 2 ٠اًُ)ٞ
َتطًب طابل  1128نُٝٝا ٤عاَ)1( ١
ٜتٓاٖ ٍٚةزا املكةشس ايتعةشف عًة ٢ا٭دٚات املخدلٜةٚ ١املةٛاد ايهُٝٝاٝ٥ةٚ ١ايتعاَةٌ َعٗةا بأَةإ
ٚإجةةشا ٤تؿةةاع٬ت بظةةٝط ١تةةبني ايةةتػرلات ايهُٝٝاٝ٥ةة ،١إجةةشا ٤ػةةاسب ٚؿةةؿٚ ١ٝنُٝةة ١تةةشتبط
باملٛاكٝع ايٛاسد ٠يف ايهُٝٝا ٤ايعاََ ١ثٌ ا٫تضإ ،طشع ١ايتؿاعٌ ،اـٜ٬ا اؾًؿاْ ( ١ٝايؿٛيت٘ٝ
) ،املعاٜش ،٠ايزا٥ب ،١ٝاـٛاق اؾُع ١ٝيًُراي ،ٌٝذشاس ٠ايتؿاعٌ.
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 1132دٛٝيٛد ٝا َ 3 :١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜشنةةةض ٖةةةزا املكةةةشس عًةةة ٢تةةةاسٜخ ا٭سض اؾٛٝيةةةٛج ،ٞايبًةةةٛسات ٚاملعةةةادٕ ٚهةةةشٚات ا٭سض
املعذْ ،١ٝايـخٛسَ ،ظاٖش ا٭سض ايشٝ٥ظ ،١ٝايعًُٝات اـاسج ،١ٝاملٝاٚ ٙايذٚس ٠املا.١ٝ٥

 1133اً ّٛس ٝت ١ٝا َ 3 :)1 ١ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
ٜتٓةةاٖ ٍٚةةزا املكةةشس نُٝٝةةا ٤اـًٝةةٚ ،١علةةٝات اـًٝةةٚٚ ١ظا٥ؿٗةةاٚ ،املٛسهةةاتٚ ،تهةةاهش
ايهآ٥ةةات اؿٝةةٚ ١تؼةةهًٗاٚ ،ايتُثٝةةٌ ايلةةٚ ،ٞ٥ٛايتةةٓؿع اـًةةٚ ،ٟٛتػزٜةة ١اؿٝةةٛإٚ ،أجٗةةض٠
ايتبادٍ ايػاص ٟيف ايهآ٥ات اؿٚ ١ٝعًُٝات٘ٚ ،اؾض ٤ايعًُ.ٞ

 1134اً ّٛس ٝت ١ٝا َ 3 :)2 ١ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1133عً ّٛذٝات ١ٝعاَ)1( ١
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس أجٗةضٚ ٠عًُٝةات ايتٓظة ِٝاشلشَة ،ْٞٛأجٗةضٚ ٠عًُٝةات ايتٓظة ِٝايعـةيب،
اؿشنٚ ١ا٭جٗض ٠ايعلًْ ،١ٝؼأ ٠اؿٝاٚ ٠تطٛسٖا ،ايتٓٛع اؿٚ ،ٟٛٝاؾض ٤ايعًُ.ٞ

 1135ن ٤ ُٝٝايدٓ صس 4 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1129نُٝٝا ٤عاَ)2( ١
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس نُٝٝا ٤ايعٓاؿش ايشٝ٥ظ ١ٝاملُثً ١يًُحُٛعات ا٭ٚىل يف اؾةذ ٍٚايةذٚسٟ
( ايعٓاؿةةةش ايؿًضٜةةة ،) ١ايعٓاؿةةةش اْ٫تكايٝةةة ،١اي٬ؾًةةةضات ،خاَةةةات ايعٓاؿةةةش ايشٝ٥ظةةةٚ ١ٝطةةةشم
اطتخ٬ؿةةٗا ٚخاؿةة ١ايـةةٓاعَٗٓ ١ٝةةاَ ،شنبةةات بعةةض ايعٓاؿةةش ٚاطةةتخذاَاتٗا يف ايـةةٓاع،١
ايعٓاؿش املؼعٚ ١اطتخذاَاتٗاٚ ،ايتحاسب املتعًك ١بٗز ٙاملٛكٛعاتٚ ،اؾض ٤ايعًُ.ٞ

 َٗ 1151زات ايتٛاصٌ يف تهٓٛيٛد ٝاملدً َٛت 3:ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1112اؿاطٛب
َٗاسات ايهتابٚ ١احملادهٚ ١إعذاد ايعشٚض َٗٚاسات ايتٛاؿةٌ ٚا٫تـةاٍ يف فةاٍ ايتطةٜٛش
ٚا٭عُةةةاٍ َةةةٔ ايٓةةةٛاذ ٞايتكٓٝةةةٚ .١نتابةةة ١ايتكةةةاسٜش ايتكٓٝةةة ،١تـةةةُ ِٝايتكةةةاسٜش ايتكٓٝةةة ،١ديٝةةةٌ
ا٫طةةةتخذاّ ،تكةةةاسٜش ذًةةة ٍٛاملؼةةةانٌَٗ ،ةةةاسات  ٚطةةةشم ايتعةةةبرل ايةةةتكا يًُؼةةةانٌ  ٚاؿًةةةٍٛ
ايدلف.١ٝ
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 1161أض ض ٝت ايدازات ايهٗسب  3 :١ٝ٥ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1111تؿاكٌ ٚتهاٌَ ()1
ٜتٓاَ ٍٚباد ٤٣ايهٗشبا ٤ايظانٓٚ ١ايتٝاس ايهٗشباٚ ٞ٥املكاٚ ١َٚداسات ايتٝةاس ايهٗشبةاٞ٥
املظةةتُش (ٚ )DCاملةةذلدد (ٚ )ACتطبٝكاتُٗةةا املختًؿةةَٚ ١ؿةةاٖ ِٝايهٗشَٚػٓاطٝظةةٚ ١ٝايةةذاسات
ايهٗشباَ ١ٝ٥تعذد ٠ا٭طٛاس ٚآي ١ٝعٌُ احمل ٍٛايهٗشبا.ٞ٥

َ 1163كدَ ١يف االيهرت ْٝٚت 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ) ٞ
َتطًب طابل  1111تؿاكٌ ٚتهاٌَ ()1
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس أطع َٚؿاٖ ِٝا٫يهذلْٝٚةات ٚأػةبا ٙاملٛؿة٬ت  ،تشنٝةب َٚبةذأ عُةٌ
ايثٓةةةا ٞ٥ػةةةب٘ املٛؿةةةٌ ،ايثٓاٝ٥ةةةات اـاؿةةة ١ممٝضاتٗةةةا ٚاطةةةتخذاَاتٗا َ ،بةةةذأ عُةةةٌ ٚتطبٝكةةةات
ايذلاْضطةةةةةتٛسات هٓاٝ٥ةةةةة ١ايكطبٝةةةةةٚ )BJT( ١تشاْضطةةةةةتٛسات تةةةةةأهرل اجملةةةةةاٍ (ٚ .)FETايٓبةةةةةا٥ط
ا٫يهذل ١ْٝٚرات ايكذس ٠ايعاي " ١ٝا٫يهذلْٝٚات ايـٓاع."١ٝ

 1171أض ض ٝت أَٔ املدً َٛت 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس),ٟ
ٜعٖٓ ٢زا املكشس ايعًُ ٞبؼشل أَٔ املعًَٛات  ٚاؿُا ,١ٜذٜ ٝؼشل ايتٗذٜذات اييت ميهٔ
إٔ تٛاجة٘ َظةتخذّ اؿاطةب ٚاْ٫ذلْةت ٜٛٚكةح ٚطةا ٌ٥ايٛقاٜة ٚ ١اؿُاٜة ١يًبٝاْةات  ٚاملعًَٛةات
َٓٗا ا٭َٔ املادٚ ،ٟبةشاَخ اؿاطةب ايلةاسٚ ٠اؿُاٜةَ ١ةٔ ايؿرلٚطةات ٚجةذسإ اؿُاٜة .١نُةا
طٝتِ ػشل ا٭طايٝب ايه٬طٝه ١ٝيًتؼؿرل ٚمحا ١ٜاملعًَٛات ٚايتؼؿرل.
أٖذاف املكشس ٜٗةذف ٖةزا املكةشس إىل تعشٜةـ ايطايةب بأطاطةٝات َؿةاٖ ِٝاَةٔ املعًَٛةات،
املخةةةاطش ْٚكةةةا ايلةةةعـ ،محاٜةةة ١ايبٝاْةةةات باطةةةتخذاّ ايتؼةةةؿرل ٚتكٓٝةةةات تةةةأَني ايؼةةةبهات
ٚاٱْذلْت.
كشجات املكشس ٜــ املؿاٖ ِٝا٭طاط ١ٝ٭َٔ اؿاطب  ٚأَٔ املعًَٛاتٜ ،ؼةشل ايتكٓٝةات
املٛجٛد ٠ذايٝاً ؿُاْ ١ٜظاّ اؿاطبٜ ،ؼشل ايٛع ٞا٭َا  ٚاملٗاسات املطًٛب٫ ١طتخذاّ ا٭دٚات
ا٭طاط ١ٝيف َٛاجٗ ١املؼانٌ ا٭َٓ.١ٝ

َ 1187د دت ١ايب ْ ٝت 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1112اؿاطٛب
ٜتٓةةاٖ ٍٚةةزا املكةةشس ايبٝاْةةات اؿاطةةٛب ( ١ٝايبٝاْةةات ٚاملعًَٛةةات ٚطةةشم تٓظُٗٝةةا َٚعاؾتٗةةا
ٚدٚسٖةةةا يف كتًةةةـ اجملةةةا٫ت  ،ذةةةٌ املظةةةا ٌ٥باطةةةتخذاّ اؿاطةةةٛب ( كطةةةط طةةةرل ايعًُٝةةةات
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ٚاـٛاسصَٝةات ) ،يػةات ايدلفةَ (١كذَة ١يًػةة ١طة ،)ٞايٛهةا٥ل ا٫يهذلْٝٚة ( ١دٚس ٠ذٝةا ٠ايٛهٝكةة١
ٚطشم ؾٗشط ١ايٛها٥ل ٚاطذلجاعٗا ) ،تطبٝكات يف َعاؾ ١ايبٝاْات (ْظِ ايتؼةػٚ ٌٝايؼةبهات
تعشٜؿٗا ٚٚظا٥ؿٗا ٚاطةتخذاَاتٗا ٚفةا٫ت أخةش ،) ٣اطةتخذاَات َتكذَة ١يًرٛاطةٝب (ايتحةاس٠
ا٫يهذلٚ ١ْٝٚايتٓح ِٝعٔ ايبٝاْات ).

 1211تد ضٌ ٚته ٌَ  3 :)2ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  1111تؿاكٌ ٚتهاٌَ ()1
ٜٛكةةح ٖةةزا املكةةشس طةةشم ايتهاَةةٌ ،ايتهاَةةٌ املعتةةٌ ،تطبٝكةةات عًةة ٢ايتهاَةةٌ تتلةةُٔ
اٱذةةذاهٝات ايكطبٝةةة ،١املتتايٝةةةات ٚاملتظًظةة٬ت ايْٗ٬اٝ٥ةةةْ ،١ظشٜةةة ١تةةاًٜٛسْ ،ظشٜةةةَ ١ةةةانًٛسٜٔ
َتظًظً ١ايك ،٣ٛا٫قذلاْات بأنثش َٔ َتػرل ،ا٫ػتكام اؾض٥ة ،ٞايتهاَةٌ ايثٓةاٚ ٞ٥ايتهاَةٌ
ايث٬ه ،ٞتطبٝكات عً ٢ايتهاٌَ املتعذد

ٖٓ 1211دض ١إسداث 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس املظةت ٣ٛايةذٜهاست ،ٞاْ٫ظةراب ٚايةذٚسإ ،اـةط املظةتك ،ِٝايةذا٥ش،٠
ايكطٛع املخشٚط ،١ٝاملعادي ١ايعاَ َٔ ١ايذسج ١ايثاْ ١ٝمبةتػرل ،ٜٔاٱذةذاهٝات ايكطبٝة ،١املعةاد٫ت
ايٛطٝط ،١املتحٗات يف املظت ،٣ٛايؿلا ٤ايذٜهاست ،ٞايهش ،٠ايظطٛل ا٫طةطٛاْ ،١ٝايظةطٛل
ايذلبٝعٝةة ،١اٱذةةذاهٝات ا٫طةةطٛاْٚ ١ٝايهشٜٚةة ،١املتحٗةةات يف ايؿلةةا ،٤املظةةتك ِٝيف ايؿلةةا،٤
املظت ٣ٛيف ايؿلا ،٤املٓرٓٝات يف ايؿلا.٤

 1212أض ض ٝت ايس ٜض ٝت 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓ ة اٖ ٍٚةةزا املكةةشس املٓطةةل ٚطةةشم ايدلٖةةإ ،اجملُٛعةةات ،ايع٬قةةات ،ع٬قةة ١ايذلتٝةةب عًةة٢
ا٭عذاد اؿكٝك ،١ٝخاؿ ١ٝأسسٝذغ ،ا٫قذلاْات.

ْ 1213عس ١ٜاألادا  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  1212أطاطٝات ايشٜاكٝات
ٜتٓةةاٖ ٍٚةةزا املكةةشس َظةةًُات بٝاْٝةة ١يٮعةةذاد ايطبٝعٝةة ،١ايعًُٝةةات عًةة ٢فُٛعةة ١ا٭عةةذاد
ايطبٝع ،١ٝبٓا ٤ا٭عذاد ايـرٝر ،١ا٭عذاد ا٭ٚي ،١ٝايٓظش ١ٜا٭طاط ١ٝيف عًِ اؿظاب ،ايكاطِ
املؼذلى ا٭ندل ٚامللاعـ املؼذلى ا٭ؿػش ،املعاد٫ت ايذٜٛؾٓت ،١ٝايتطابكةات اـطٝةْ ،١ظشٜة١
ايباق ٞايـْ ،١ٝٓٝظشٜات ؾرلَا ٚٚيظٔ ٚاًٜٚش ،ا٫قذلاْةات اؿظةاب ،١ٝذةٌ املعةاديتنيٚ ،ايٓظشٜة١
ا٭طاط ١ٝيًُثًثات ايؿٝثاغٛسه.١ٝ
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 1214إسص  ٤تطبٝك 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل َ 1113باد ٨اٱذـا٤
ٜشنض ٖزا املكشس عً ٢ا٫طتذ ٍ٫اٱذـا ٞ٥ذ ٍٛفتُةع ٚاذةذ ذة ٍٛفةتُعني ،ا٫ستبةا
ٚا٫مذاس ،اختباسات ا٭ٚطا ٚايٓظةب جملةتُعني ،ؼًٝةٌ ايتبةا ٜٔا٭ذةادٚ ٟايثٓةا ،ٞ٥طةشم غةرل
َعًُ.٘ٝ

َ 1215د الت تد ضً 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  1211تؿاكٌ ٚتهاٌَ ()2
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس ذٌ املعةاد٫ت ايتؿاكةًَ ١ٝةٔ ايشتةب ا٭ٚىل ٚايثاْٝةٚ ١ايعًٝةا ٚتطبٝكاتٗةا يف
املٝهاْٝها ٚايؿٝضٜا ،٤ذً ٍٛاملتظًظ٬ت يًُعاد٫ت ايتؿاكً ١ٝايعاد َٔ ١ٜايشتب ايثاْٝة ١أْظُة١
املعاد٫ت ايتؿاكً ١ٝاـط َٔ ١ٝايشتب ١ا٭ٚىل.

 1221ايط ٤ٛايدٝص 3 :ٞ٥ ٜض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  1126ؾٝضٜا ٤عاَ)2( ١
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس ايل ٤ٛاشلٓذط ،ٞايتذاخٌ ،ذٛٝد ايظٌ ،ا٫طتكطاب ،أطاطٝات ايًٝضس.

 1221فٝص ٤ ٜسدٜج 3 :١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  1126ؾٝضٜا ٤عاَ)2( ١
ٜتٓةةاٖ ٍٚةةزا املكةةشس ايبٓٝةة ١ايزسٜةة ١يًُةةاد ،٠ايطبٝعةة ١اؾظةةُ ١ٝي٬ػةةعاع ،ا٭طٝةةاف ايزسٜةة،١
ايطبٝع ١املٛجب ١يًُاد ،٠املٝهاْٝها املٛجب ١يًحظُٝات ،ايبٓ ١ٝايٓٚ ١ٜٚٛايٓؼا ا٫ػعاع.ٞ

 1222ايدٝص ٤ ٜايس ٜض 3 :)1 ١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  1211تؿاكٌ ٚتهاٌَ ( 1126 ،)2ؾٝضٜا ٤عاَ)2( ١
ٜشنةةةةض ٖةةةةزا املكةةةةشس عًةةةة ٢ا٭عةةةةذاد املشنبةةةة ،١ؼًٝةةةةٌ املتحٗةةةةات ،ايتؿاكةةةةٌ اؾض٥ةةةة،ٞ
ٚاملتهةةةةاَ٬ت املتعةةةةذد ،٠احملةةةةذدات ٚاملـةةةةؿٛؾاتَ ،ظًظةةةةً ١ؾٛسٜةةةة ،١ايترةةةة٬ٜٛت ايتهاًَٝةةةة١
(ٚ )Integral Transformsتطبٝكاتٗا.
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 1223ايهٗسَٚغٓ طٝط 3 :)1 ١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل 1126ؾٝضٜا ٤عاَ)2( ١
ٜتٓةةاٖ ٍٚةةزا املكةةشس ايؼةةرٓات ٚاجملةةاٍ ،ايتٝةةاس ايهٗشبةةا ٞ٥املظةةتُش ٚاملتٓةةاٚب ،اجملةةا٫ت
ايهٗشباٝ٥ةة ١يؼةةرٓات َترشنةة ،١اجملةةاٍ املػٓاطٝظةة ،ٞاؿةة ايهٗشَٚػٓاطٝظةةَ ،ٞعةةاد٫ت
َانظ ،ٌٜٛاجملاٍ ٚاملاد.٠

 1226زتُٛا ت ايه  ٓ٥ت اذت 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1134عً ّٛذٝات ١ٝعاَ)2( ١
ٜٛكح ٖةزا املكةشس ايتـةٓٝـ ،ايؿرلٚطةات ،ممًهة ١بةذاٝ٥ات ايٓة ،٣ٛممًهة ١ايؿطشٜةات،
املًُهة ١ايٓباتٝة ،١ايع٬قةات بةني ايهآ٥ةات اؿٝة ،١أُٖٝة ١ايهآ٥ةات اؿٝة ١يٲْظةإٚ ،اؾةض٤
ايعًُ.ٞ

 1227ايػهٌ ٚايرتنٝب يًه  ٓ٥ت اذت / ١ٝسٛٝإ 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1226فُٛعات ايهآ٥ات اؿ١ٝ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس َذخٌ إىل املًُه ١اؿٛٝاْٚ ١ٝاؿٛٝاْةات ا٭ٚيٝةْ ٚ ،١ظةا٥ش ايبعةذٜات -
ػةةةعب ١املثكبةةةات (ا٫طةةةؿٓحٝات)ٚ ،ػةةةعاعٝات ايتُاهٌ(ا٫طةةةعات ٚاملؼةةةطٝات)ٚ ،ػةةةعب ١ايذٜةةةذإ
املظطرٚ ١ػعب ١ايُٓٝشتٝاٚ ،ػعب ١ايذٜةذإ اـٝطٝةٚ ١ػةعب ١ايةذٚاسات ،ػةعب ١ايشخٜٛةات ،ػةعب١
ايذٜذإ اؿًك ،١ٝػةعبَ ١ؿـةًٝات ا٭سجةٌ ،ػةعب ١ػةٛنٝات اؾًةذ ،ػةعب ١اؿبًٝةاتٚ ،اؾةض٤
ايعًُ.ٞ

 1228اًِ ايدًو 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓةةاٖ ٍٚةةةزا املكةةةشس ا٭جظةةاّ ايؿًهٝةةةٚ ،١طةةةا ٌ٥ايشؿةةةذ ايؿًهةة ،ٞطةةةشم قٝةةةاغ ا٭بعةةةاد
ايؿًهٝةةةة ،١اجملُٛعةةةة ١ايؼُظةةةة ،١ٝايؼةةةةُع ،ا٭سض ،ايهٛانةةةةب ايذاخًٝةةةة ،١ايهٛانةةةةب
اـاسجٝةةةة ،١ايٓحةةةة ّٛخـا٥ـةةةةٗا ،أقةةةةذاسٖا ،دسجةةةةات ذةةةةشاس ٠طةةةةطرٗا ،إكةةةةا٤تٗا  ،تطةةةةٛس
ايهٛانب ،اجملشات ،أػبا ٙايٓح ،ّٛاحملرلات ايؿًه.١ٝ
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 1231ن ٤ ُٝٝاملسنب ت س ايدط 4 :١ٜٛض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1135نُٝٝا ٤ايعٓاؿش
ٜٛكةةح ٖةةزا املكةةشس ايبٓةةا ٤ايةةزس ،ٟايذلابةةط ا٭ٜةة ،ْٞٛايذلابةةط ايتظةةاُٖ ،ٞطاقةة ١ايذلابةةط،
اؾض٦ٜةةةات ايثٓاٝ٥ةةة ١ايةةةزسات ،اؾض٦ٜةةةات َتعةةةذد ٠ايةةةزسات ،ع٬قةةة ١ايةةةشبط بايبٓةةةا٤ات اؾضٝ٦ٜةةة١
ْٚؼةةاطٗاَ ،عكةةذات ( َذلانبةةات ) ايعٓاؿةةش اْ٫تكايٝةة ١أؾةة٬ى (ٚ )Dاطةةتخذاَٗا يف ايةةشبط،
املعكةةذات مثاْٝةة ١ا٭ٚجةة٘ ،سباعٝةة ١ا٭ٚجةة٘ ٚاملظةةطر ١املشبعةةَ ،١كذَةة ١إىل املشنبةةات ايعلةة١ٜٛ
ايؿًضٜةةة ،١ايةةةشبط يف املةةةٛاد ايـةةةًب ١أْةةةٛاع املةةةٛاد ايـةةةًب ،١املةةةٛاد ايـةةةًب ١اؾضٝ٦ٜةةة ،١ايؿًةةةضات،
اي٬ؾًضات ٚاؾض ٤ايعًُ.ٞ

 1232تغر ١ٜاإلْط ٕ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  1134عً ّٛذٝات ١ٝعاَ)2( ١
ٜٛكةةح ٖةةزا املكةةشس ايتػزٜةةٚ ١جظةةِ اٱْظةةإ ،ايٓؼةةٜٛات ،ايةةذٖ ،ٕٛايدلٚتٓٝةةات ،ايطاقةة،١
ايؿٝتآَٝات ،املاٚ ٤ايعٓاؿش املعذْ ،١ٝايتػز ١ٜخ ٍ٬دٚس ٠ذٝا ٠اٱْظإ.

 1233ايػهٌ ٚايرتنٝب يًه  ٓ٥ت اذتْ / ١ٝب ت 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عةس1 ,ٟ
اًُ)ٞ
َتطًب طابل 1226فُٛع ١ايهآ٥ات اؿ١ٝ
ٜٛكةةح ٖةةزا املكةةشس اــةةا٥ف ٚاملُٝةةضات ايذلنٝبٝةة ١يًٓباتةةات بذاٝ٥ةة ١ايٓةةٚ ،٣ٛايٓباتةةات
ذكٝك ١ٝايٓ ( ٣ٛايٛعاٚ ١ٝ٥ايٚ٬عاَ ،) ١ٝ٥ع اٖ٫تُاّ بطشم تهاهشٖةا ٚطةشم ذٝاتٗةا ٚسبطٗةا َعةاً
َٔ ايٓاذ ١ٝايتطٜٛش ،١ٜيتؼٌُ ايطرايةب ايضسقةا ٤املخلةشٚ ،٠ايطرايةب ا٭خةشٚ ،٣ايهبةذٜات،
ٚا٭ػٓاتٚ ،ايظشخظٝاتَٚ ،عشا ٠ايبزٚسَٚ ،ػطا ٠ايبزٚسٚ ،اؾض ٤ايعًُ.ٞ

ٖٝ 1251هً ١ٝاملدً َٛت 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ) ٞ
َتطًب طابل َ 1187عاؾ ١ايبٝاْات
ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس اىل تضٜٚةةذ ايطايةةب باملؿةةاٖ ِٝايٓظشٜةةٚ ١ايعًُٝةة ١بٗٝانةةٌ املعًَٛةةات ،
تشانٝةةب ايٛهةةا٥ل ٚ ،ؿةةـ ايبٝاْةةات  ،اطةةاغ بٓٝةة ١املعًَٛةةات  ،املٗةةاّ  ،ا٫دٚات  ،ايتـةةؿح ،
ايبر  ،ايذلَٝض  ،ايظٝطش ٠عً ٢املؿشدات َٚهاْض املعًَٛات ،تـٓٝـ ٚؼً ٌٝاملعًَٛات.
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 1262حتً ٌٝايدازات ايهٗسب ٚ ١ٝ٥االيهرت 3 :١ْٝٚض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس1 ,ٟاًُ.)ٞ
َتطًب طابل  1161أطاطٝات ايذاسات ايهٗشبا١ٝ٥
ؼًٝةٌ ايةةذاسات ايهٗشباٝ٥ةة ١املختًؿةةٚ )DC, AC( ١داسات ايةةشْني ٚايةةذاسات ا٫يهذلْٝٚةة١
املختًؿةة " ١داسات تطبٝكةةات ايثٓةةا " ٞ٥ايةةذٜٛد"َ ،هةةدلات اٱػةةاس ٠ايـةةػرلَ ،٠هةةدلات اٱػةةاس٠
ايهةةبرلَ " ٠هةةدلات ايكةةذس ،" ٠داسات املزبةةزبات ،امللةةخات ايتؼةةػَ " ١ًٝٝهةةدلات ايعًُٝةةات "،
ايذاسات املتهاًَٚ ١تـٓٝؿاتٗا ".

 1264اتص الت  3 : )1ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ) ٞ
َتطًب طابل  1262ؼً ٌٝايذاسات ايهٗشباٚ ١ٝ٥ا٫يهذل١ْٝٚ
َؿةةاْٖ ِٝظةةاّ ا٫تـةةاٍ ٚايةةزٜ ٟؼةةٌُ متثٝةةٌ اٱػةةاسات ٚايةةٓظِ ،قةةٛيٞٸ ؾٛسٜٝةة٘ ٫ٚبةة٬غ
ٚتطبٝكاتُٗا ،تهٓٛيٛجٝا ايتلُني ايتٓاظشٚ ٟايلٛكا ،٤ايتر ٌٜٛايثٓةا ٞ٥ايشقُة ،ٞاملشػةرات
ايتٓاظشٚ ١ٜايشقُ ،١ٝايذلاطٌ باطتخذاّ ايٓطام ا٭طاطْٚ ،ٞظِ ا٫تـا٫ت اشلاتؿٚ ١ٝايل.١ٝ٥ٛ

 1265ايٛض ٥ط املتدد  3 :٠ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ) ٞ
َتطًب طابل  1112اؿاطٛب
ايٛطا٥ط املتعذدَ ٠ؿَٗٗٛا ٚاطتخذاَاتٗا ،ايٛطا٥ط املتعذدٚ ٠اْظٝاب ايبٝاْات ،ايـٛتٝات
ٚايظُعٝات ،ايـٛس ٚايشط ّٛايتخطٝط ،١ٝايشٜ٩ا ٚاؿشن ،١تكٓٝات كةػط ايبٝاْةات ،ايتخةضٜٔ
املش٥ةة ،ٞأْظُةةة ١اتـةةةاٍ يًٛطةةةا٥ط املتعةةةذد ،٠ايٛهةةةا٥ل ،ايٓـةةةٛق اشلحٓٝةةةٚ ١ايٛطةةةا٥ط اشلحٓٝةةة،١
ٚاجٗات املظتخذّ ،ايتضأَ ،ايتحشٜذ يف ايدلف ،١تطبٝكات ايٛطا٥ط املتعذدٚ ٠بشفٝاتٗا.

 1266تكٓ ١ٝتصُ ِٝصدش ت ايٜٛب 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ) ٞ
َتطًب طابل َ 1187عاؾ ١ايبٝاْات
ؿؿرات ايٜٛةب ٚاطةتخذاَاتٗاَٛ ،اقةع ايٜٛةب َٚشاذةٌ بٓاٗ٥ةاَ ،ضاٜةا ٚخـةا٥ف ؿةؿرات
َٛٚاقع ايٜٛب ،بشفٝات إْؼاَٛ ٤اقع ايٜٛب ،تهٓٛيٛجٝا ايٛطةا٥ط املتعةذد ٠املظةتخذَ ١يف بٓةا٤
املٛاقع ،ذحض املٛاقع ٚاطتلاؾتٗا.
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 1272بسزت ٝت ٚتطبٝك ت أَٔ املدً َٛت 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ) ٞ
َتطًب طابل َ 1187عاؾ ١ايبٝاْات  1171 ،أطاطٝات أَٔ املعًَٛات
ٜٛؾش ٖزا املظام املعشؾٚ ١ايتكٓٝات اي٬صَ ١يبٓا ٤أ ٟأْظُ ١أ ٚتطبٝكةات تةذعِ فةا٫ت أَةٔ
املعًَٛةةاتٚ ،نةةزيو يتطةةٜٛش املٗةةاسات اي٬صَةة ١ي٬طةةتؿادَ ٠ةةٔ اشلٝانةةٌ اؿذٜثةة ١يًػةةات ايدلفةة١
املظتخذَٚ ١بٓٝتٗا يذعِ املباد ٨ايشٝ٥ظ ١ٝيف فاٍ أَٔ ايبٝاْات يبٓا ٤ايتطبٝكات ٚا٭ْظُ.١
أٖذاف املكشس ٜٗذف ٖزا املكشس إىل تضٜٚذ ايطايب باملعشؾ ١بايتكٓٝات اي٬صَة ١يبٓةا ٤اْظُة١
ٚتطبٝكٝات تةذعِ فةا٫ت يف اَةٔ املعًَٛةات ٚنةزيو املبةاد ٨ايشٝ٥ظة ١ٝيف فةاٍ اَةٔ ايبٝاْةات
يبٓا ٤ايتطبٝكات.
كشجةةات املكةةشس انتظةةاب املٗةةاسات اي٬صَةة ١اْظُةةٚ ١تطبٝكٝةةات يف فةةاٍ اَةةٔ املعًَٛةةات
ٚنزيو تعًِ بشفٝات َتكذَ ١يف أَ املعًَٛات.

 1276درب خط 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
املـؿٛؾات ٚأْظُ ١املعةاد٫ت ،ؾلةا ٤املتحٗةات ،ا٫طةتكٚ ٍ٬ا٭بعةاد ،ايترة٬ٜٛت اـطٝة١
ٚاملـؿٛؾاتْ ،ظش ١ٜاملـؿٛؾْ ،١ظش ١ٜايتر٬ٜٛت اـط ،١ٝمتث ٌٝايتر٬ٜٛت اـط ١ٝمبـةؿٛؾ١
ايك ِٝاملُٝضٚ ٠املتحٗات املُٝض.٠

 1277االخالق ٝت ٚايتػسٜد ت اذت ضٛب 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  1171أطاطٝات أَٔ املعًَٛات
ٜشنض املكشس عً ٢ايظًٛى ا٭خ٬ق ٞاملشتبط باطتخذاّ اؿاطباتٜ ٚ .ؼٌُ املكشس َٛاكةٝع
املظةةٚ٪يٝات املٗٓٝةةٚ ١ا٭خ٬قٝةة ،١اَةةٔ املعًَٛةةات ٚاؿاطةةبات ،اــٛؿةة ٚ ١ٝاؿٛطةةبٚ ,١جةةشاِ٥
اؿاطب نُا ٜٛؾش ٖةزا املكةشس حملة ١عاَة ١عةٔ اٱجةشا٤ات ايكاْْٝٛة ١ايةيت ٜٓطة ٟٛعًٗٝةا ايتٓؿٝةز
ٚاؿؿاظ عً ٢ا٭َةٔ يف ْظةِ املعًَٛةات .أٜلةا طةٝك ّٛايطة٬ب بذساطة ١اْ٫تٗانةات ٚاـشٚقةات
ا٭َٓ ١ٝؾُٝا ٜتعًل بايكٛاْني ٚا٭ْظُ ١رات ايـًٚ ،١طٝتِ اطتخذاّ دساطات اؿاي ١يترً ٌٝاٯهةاس
ايكاْ ١ْٝٛملظا ٌ٥أَٔ املعًَٛات.
اٖذاف املكشس ٜٗذف ٖزا املكةشس اىل تضٜٚةذ ايطايةب أخ٬قٝةات ٚايتؼةشٜعات اؿاطةٛب، ١ٝ
نُةةا ٜكةةذّ املظةةٚ٪يٝات املٗٓٝةةٚ ١ا٫خ٬قٝةة ١يف اَةةٔ املعًَٛةةات ٚاؿاطةةبات ٚاؿٛطةةبٚ ١اؾ ةشاِ٥
اؿاطب  ،نُا ٜٛؾش حملة ١عاَة ١عةٔ اٱجةشا٤ات ايكاْْٝٛة ١ايةيت ٜٓطة ٟٛعًٗٝةا ايتٓؿٝةز ٚاؿؿةاظ
عً ٢ا َٔ٫يف ْظِ املعًَٛات.
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كشجةةات املكةةشس انتظةةاب ايطايةةب ا٭خ٬قٝةةات ٚايتؼةةشٜعٝات اؿاطةةٛب ١ٝيف ايتعاَةةٌ َةةع
اؾشا ِ٥اؿاطٛب نُا اٜلا ٜكذّ اٱجشا٤ات ايكاْ ١ْٝٛيف اؿؿاظ عً ٢أَ املعًَٛات.

 1281ز ٜض ٝت َٓدصً 2 :١ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس.) ٟ
َتطًب طابل  1111تؿاكٌ ٚتهاٌَ ()1
ايُٓارد ايشٜاك ،١ٝاملظببات ايشٜاك ،١ٝطشم ايدلٖٓة ،١طةشم تـةرٝح ايةدلاَخ اؿاطةٛب،١ٝ
تعشٜـ اجملُٛعات ٚايعًُٝات عًٗٝا ،ايع٬قات ٚأْٛاعٗا ،املخططات ٚايتؿشعات ،طشم ايبرة ،
ايتحض ،١٥ا٫قذلاْات ٚأْٛاعٗا ،اـٛاسصَٝات ٚطشم ايعذ.

َ 1281ب ئ ايتشً ٌٝايدد  3 :ٟض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1211تؿاكٌ ٚتهاٌَ (َ 1187 ، )2عاؾ ١ايبٝاْات
َكذَةة ١يف ايترًٝةةٌ ايعةةذد ٟطةةشم ذةةٌ املعاديةة ١غةةرل اـطٝةة ١رات املةةتػرل ايٛاذةةذ ،ايطةةشم
املباػش ٠ؿٌ املعاد٫ت اـط ،١ٝايطشم غرل املباػش ٠ؿٌ املعاد٫ت اـطٝة ،١طشٜكةْٝ ١ةٛتٔ ؿةٌ
املعاد٫ت غرل اـط ، ١ٝايتكشٜب ،ا٫طتهُاٍ ،ايتهاَ٬ت ايعذد.١ٜ

 1284حبٛخ ايدًُ ٝت 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1276جدل خطٞ
املؿاٖ ِٝا٭طاطَٗٓٚ ١ٝح ١ٝعٛث ايعًُٝات ،ايدلفة ١اـطٝة ( ١ايطشٜكة ١ايبٝاْٝة ،١طشٜكة١
طةةُٝبًهع ،املضدٚجةةٚ ١ؼًٝةةٌ ايثبةةات ) ،املظةةا ٌ٥اـاؿةة ١بايدلفةة ١اـطٝةةَ ( ١ؼةةانٌ ايٓكةةٌ
ٚايتعةةٝني ٚمنةةارد ايتةةذؾل يف ايؼةةبهات )ْ ،ظشٜةة ١ايكةةشاساتْ ،ظشٜةة ١ؿةةؿٛف اْ٫تظةةاس ،ايترًٝةةٌ
ايؼبهْ ،ٞظش ١ٜاملباسٜات ٬َٚذل يهٌ ٚذذ ٠تعتُذ اطتخذاّ ايدلف.QSB+ ١

 1291تصَُٓ ِٝطل اذت ضٛب 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1281سٜاكٝات َٓؿـً 1112 ،١اؿاطٛب
ا ٭ْظُ ١ايعذدٚ ١ٜأْظُ ١ايذلَٝض ٚاملٓطل ايثٓا ،ٞ٥اؾدل ايبٛي ،ٞايبٛابات املٓطك ،١ٝتبظٝط
ايةةةةذٚاٍ املٓطكٝةةةة ،١املٓطةةةةل ايتةةةةٛاؾك ،ٞاملٓطةةةةل ايتةةةةٛاؾك /ٞايتتةةةةابع ،ٞايٓطاطةةةةات ،ايعةةةةذادات
املظح٬ت ،ايزانش ،٠ايذٚا٥ش املٓطك ١ٝاؿظابَ ،١ٝذخٌ إىل املعاؾةات ،ايتطةٛسات ايشآٖة ١يف
َٓطل اؿاطٛب ٚتطبٝكاتٗا ايعًُ.١ٝ
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 1291بسزت 4 :)1 ١ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 2 ,ٟاًُ.)ٞ
َتطًب طابل َ 1187عاؾ ١ايبٝاْات
املؿاٖ ِٝا٭طاط ١ٝيتطٜٛش ايدلف ١ايه ،١ْٝٛٓٝايذلانٝب ٚا٭ؿٓاف ،املـؿٛؾات ٚايكٛاِ٥
املتـةةةً ،١ايةةةذٚاٍ ايـةةةذٜكٚ ١ايعًُٝةةةات ،ا٭ؿةةةٓاف املؼةةةتكٚ ١ايكٛايةةةب َٚعاؾتٗةةةا ،اطةةةتخذاّ
املهتبات ايكٝاط ١ٝباطتخذاّ يػ١

َ ،Cعاؾ ١املًؿات بًػ.C++ ١

 1295بسزت 4 :)2 ١ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 2 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1291بشف)1( ١
ْؼةةأ ٠يػةة ١جاؾةةا َضاٜاٖةةا ٚاطةةتخذاَاتٗا ،املؿةةاٖ ِٝا٭طاطةة ١ٝيًدلفةة ١ايهْٝٛٓٝةةَٚ ١ضاٜاٖةةا
ٚاملةةتػرلات ،املؼةةػ٬ت ٚايتعةةابرل " اؿظةةابٚ ١ٝاملٓطكٝةة ٚ ١ايع٥٬كٝةة " ١عةةٌ ايةةترهِ ايؼةةشط١ٝ
ٚايتهشاس ،١ٜعٌ َعاؾ ١ا٫طتثٓا٤ات  ،ايشَٛص ٚايظ٬طٌ ايشَضٚ ١ٜأؿٓاف ا٭سقاّ ،ا٭ؿٓاف
ٚاملٓةةاٖخ إْؼةةاٗ٥ا ٚخـا٥ـةةٗا املختًؿةةٚ ١أدٚاتٗةةا ٚاطةةتخذاَاتٗا ٚآيٝةة ١ايتعاَةةٌ َعٗةةا ،ايٛاجٗةةات
ٚاؿضّ غـا٥ـٗا املختًؿ ١نٝؿٝة ١إعْٗ٬ةا ٚتٓؿٝةزٖا ٚإداستٗةا ،ا٫طةتثٓا٤ات قةزؾٗا ٚايتكاطٗةا
َٚعاؾتٗةةا ٚآيٝةة ١إْؼةةاٗ٥ا ٚاطةةتخذاَٗا ،بشفةة ١ايكٓةةٛات املتعةةذد ٠إْؼةةاٗ٥ا ٚتٓؿٝةةزٖا ،أطاطةةٝات
اٱدخاٍ ٚاٱخشاد ًَٚؿات ايكشا ٚ ٠٤ايهتاب ،١أطاطٝات ايشطَٛات ٚايـٛس ٚآيَ ١ٝعاؾتٗا.

 1296تسنٝب ايب ْ ٝت ٚتصُ ِٝارتٛازشَ ٝت 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1291بشف)1( ١
طشم متث ٌٝايبٝاْات ٚؼً ٌٝاـٛاسصَٝةات سٜاكةٝا  ،تشنٝةب ايبٝاْةات ٚاْٛاعٗةا َ ،عاؾة١
ايكٛاٚ ِ٥اؾذاٚ ٍٚايظ٬طٌ ايشَض ،١ٜايطٛابرل ٚاملهذطات ،اشلٝانٌ ايؼحشٚ ١ٜاملخططةات ،
تكٓٝات ايؿشص ٚايبر ٚايدلف ، ١ؼً ٌٝاـٛاسصَٝات  ،طشم تك ِٝٝاـٛاسصَٝةات  ،تكٝةٚ ِٝقةت
تؼةةػ ٌٝاـٛاسصَٝةةات  ،تكٝةة ِٝطةةع ١ايةةزانش ٠يًخٛاسصَٝةةات  ،اَثًةة ١كتًؿةة ١يًخٛاسصَٝةةات َ ،ةةع
ؼًًٗٝا ٚتكُٗٝٝا َٔ ذ ٝايٛقت ٚطع ١ايزانش ، ٠تـٓٝـ اـٛاسصَٝات.

ٖٓ 1311دض ١اقًٝد 3 :١ٜض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜشنةةةض ٖةةةزا املكةةةشس عًةةة ٢ايبٓةةةا ٤ايشٜاكةةة ٞشلٓذطةةة ١إقًٝةةةذغ ،تطةةةابل املثًثةةةات ،ايتؼةةةاب٘،
ايتهاؾ ،٪ايذا٥شَ ،٠تٛاص ٟا٭ك٬ع ،املظتكُٝات ٚاملظتٜٛات يف ايؿلا ،٤اجملظُات.
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 1312االستُ الت 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  1211تؿاكٌ ٚتهاٌَ ()2
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس ا٫قذلإ ا٫ذتُةايٚ ٞقةٛاْني ا٫ذتُةا٫ت ،املةتػرلات ايعؼةٛاٚ ١ٝ٥املكةاٜٝع
املتعًكةةة ١بٗةةةا ،بعةةةض ايتٛصٜعةةةات ا٫ذتُةةةاي ٞاـاؿةةةٚ ١املٓؿـةةةًٚ ١املتـةةةً ،١تٛصٜعةةةات املةةةتػرلات
ايعؼٛا ،١ٝ٥ايتكاسب ا٫ذتُاي.ٞ

 1313حتًَ ٌٝتذٗ ت 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  1211تؿاكٌ ٚتهاٌَ ()2
ٜتٓةةةاٖ ٍٚةةةزا املكةةةشس جةةةدل املتحٗةةةات ،تؿاكةةةٌ ا٫قذلاْةةةات املتحٗةةةٚ ١تهاَ٬تٗةةةا اـطٝةةة١
ٚايظطرٚ ١ٝاؿحُْ ،١ٝظش ١ٜجشْ ،ٜٔظش ١ٜجاٚغْ ،ظش ١ٜطتٛنع ،اٱذذاهٝات ا٫مٓا.١ٝ٥

 1314حتً ٌٝسكٝك 3 :)1 ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  1111تؿاكٌ ٚتهاٌَ ( 1212 ، )1أطاطٝات ايشٜاكٝات
ٜتٓةةاٖ ٍٚةةزا املكةةشس خةةٛاق ا٭عةةذاد اؿكٝكٝةة ،١ايؿةةذلات املؿتٛذةةٚ ١املػًكةةْ ،١كةةط ايتحُةةع
يًُحُٛعةةةةات ،اجملُٛعةةةةات املذلاؿةةةةْ ،١ظشٜةةةةٖ ١ةةةةا ٜٔبٛسٜةةةةٌ ،املتتايٝةةةةاتْ ،ظشٜةةةة ١بٛيضاْةةةة- ٛ
ؾرلاطةةةذلاغ ،خاؿةةة ١ٝنٛػةةة ،ٞا٫قذلاْةةةات ْٗٚاٜاتٗةةةاْ ،ظشٜةةة ١ايٓٗاٜةةةات ا٫قذلاْةةةات املتـةةةً،١
ا٫تـةةاٍ املٓةةتظَِ ،ؼةةتك ١ا٫قذلاْةةات مبةةتػرل ٚاذةةذْ ،ظشٜةة ١ايكُٝةة ١املتٛطةةط ،١تهاَةةٌ سميةةإ،
ايٓظش ١ٜا٭طاط ١ٝيًتهاٌَ.

 1321املٝه ْٝه ايهالضٝه 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  1124ؾٝضٜا ٤عاَ)1( ١
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس قٛاْني ْٛٝتٔ يف اؿشن ،١ذشن ١جظ ِٝيف بعذٚ ٜٔه٬هة ١أبعةاد ،ايكة٣ٛ
املشنضٜةة ،١ذشنةةْ ١ظةةاّ َةةٔ اؾظةةُٝات ،دٜٓاَٝهةةا ا٭جظةةاّ اـاطةةَ ،١٦بةةاد ٨املٝهاْٝهةةا
ايترًَ ( ١ًٝٝعاد٫ت ٫غشاْخ ).

 1321االس ٤ ٝايدقٝك 3 :١ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1134عً ّٛعاَ ١ذٝات)2( ١ٝ
ٜٛكةةةح ٖةةةزا املكةةةشس ايع٬قةةةات ايذلنٝبٝةةةٚ ١ايٛظٝؿٝةةة ١يف اـٜ٬ةةةا بذاٝ٥ةةة ١ايٓةةةٚ ،٣ٛايُٓةةةٛ
املٝهشٚبٚ ٞتأهش ٙيف ايبٚ ١٦ٝعٛاًَةٗاٚ ،ايٛساهة ١يف ايبهترلٜةا ٚايؿرلٚطةات ٚبةا٭خف ايعاهٝةات،
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نُةةا تؼةةٌُ ا٭منةةا ايػزاٝ٥ةة ١يًبهترلٜةةا َثةةٌ راتٝةة ١ايتػزٜةةٚ ١كتًؿةة ١ايتػزٜةةٚ ،١دساطةة ١أْةةٛاع
كتاس َٔ ٠ايبهترلٜا ٚتعشؾٗا َٔ خ ٍ٬تؿاعًٗا َع ؿبػ ١اؾشاّٚ ،ايع٬قات ايتعاٜؼ ١ٝبني ٖزا
ا٭ْةةٛاع نايبهترلٜةةا املثبتةة ١يًٓةةٝذلٚجنيٚ ،ايبهترلٜةةا املُٗةة ١يف ايـةةٓاعٚ ١ايػةةزاٚ ٤اطةةتػ٬شلا
٭غشاض ايتُٓٚ ١ٝايبهترلٜا املشكَ ١ٝع دساط ١أِٖ ا٭َشاض املعذٚ ١ٜطشم ايٛقاَٗٓ ١ٜاٚ ،اؾض٤
ايعًُ.ٞ

 1323ايدطس ٜت 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1321ا٭ذٝا ٤ايذقٝك١
ٜتٓةةةةاٖ ٍٚةةةةزا املكةةةةشس اجملةةةةاَٝع ايؿطشٜةةةةَٚ ١هْٛاتٗةةةةا ،تشنٝبٗةةةةا ٚتهاهشٖةةةةا ،ب٦ٝاتٗةةةةا
ٚؾظٛٝيٛجٝتٗا ،أُٖٝتٗا ا٫قتـادٚ ،١ٜاؾض ٤ايعًُ.ٞ

 1324االٖتصاشات ٚاملٛد ت 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  1126ؾٝضٜا ٤عاََ 1215 ، )2( ١عاد٫ت تؿاكً( ١ٝأَ ٚتضأَ)
ٜتٓةةةةاٖ ٍٚةةةةزا املكةةةةشس اؿشنةةةة ١ايتٛاؾكٝةةةة ١ايبظةةةةٝطٚ ١املخُةةةةذ ،٠اٖ٫تةةةةضاصات ايكظةةةةش١ٜ
( ،)Forcedاٖ٫تةةةضاصات املتكاسْةةة ،)Coupled( ١املٛجةةةات املظتعشكةةة ،١املٛجةةةات ايطٛيٝةةة،١
املٛجات ايهٗشَٚػٓاطٝظ.١ٝ

 1325اًِ ٚظ ٥ف ايٓب ت 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1134عً ّٛذٝات ١ٝعاَ)2( ١
ٜتٓةةةاٖ ٍٚةةةزا املكةةةشس ايعًُٝةةةات اؿٜٛٝةةة ١ا٭طاطةةة ١ٝيف ؾظةةةٛٝيٛجٝا ايٓبةةةات يتؼةةةٌُ عًُٝةةةات
اَتـاق املاٚ ٤اْتؼاس ٙداخةٌ ايٓبةاتٚ ،عًُٝةات ايٓكةٌ ٚايٓرةت ٚايبٓةاٚ ٤اشلةذّ يف ايظةهشٜات،
ٚعًُ ١ٝايبٓا ٤ايلَٚ ،ٞ٥ٛشاجعة ١طةبٌ تػزٜة ١ايٓبةات ٚمنةٚ ٙٛتٓظة ِٝايعًُٝةات اؿٜٛٝة ١يف ايٓبةات
باشلشَْٛاتٚ ،اؾض ٤ايعًُ.ٞ

 1326ايٛزاثٚ ١اًِ اذت ٠ ٝادتص 3 :ٞ٦ٜض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  1134عً ّٛذٝات ١ٝعاَ)2( ١
 ٜتٓةةاٖ ٍٚةةزا املكةةشس قةةآَْ ْٞٛةةذٍٚ ،ايترًٝةةٌ اٱذـةةا ٞ٥يٲْظةةإ ( ايزسٜةةٚ ،) ١دٚس ايهةةش
َٛٚطَٛات ( ايـبػٝات ) يف ؼذٜذ اؾٓعٚ ،ا٫خت٬ؾات ايذلنٝب ١ٝؾٗٝاٚ ،ايذلنٝب اؾضٞ٦ٜ
يًحٓٝة ( ١املٛسهةةٚ ) ١تلةاعؿٗا ٚتٓظةةًٗٝا ( ايهًْٛةَٚ ،) ١اٖٝةة ١ايطؿةشات ٚآيٝةة ١ذةذٚهٗاٚ ،ايٛساهةة١
ايظٝتٛب٬صَ.١ٝ
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 1327ن ٤ ُٝٝفٝص ١ٝ٥ ٜاًُ 2 :١ٝض اَ ١دتُد 2 ٠اًُ)ٞ
َتطًب طابل  1335نُٝٝا ٤ؾٝضٜا)2( ١ٝ٥
ٜشنض ٖزا املكشس عً ٢ايظع ١اؿشاس ١ٜيًػةاصات ،ذةشاس ٠ايتؿاعةٌ ا٭ٜة ،ْٞٛذةشاس ٠احملًة،ٍٛ
انؿةةاض دسجةة ١ػُةةذ احملًةة ،ٍٛتةةأهرل قةة ٠ٛاؿًةة ٍٛا٭ٜةة ْٞٛيف ايزا٥بٝةة ،١اتةةضإ اؿايةة ،١تٛؿةةٌٝ
احملايٝةةٌ ا٭ْٜٝٛةة ،١جٗةةذ اـًٝةةٚ ١تةةأهرل دسجةة ١اؿةةشاس ٠ؾٝةة٘ ،طةةشعات ايتؿةةاع٬ت ايهُٝٝاٝ٥ةة١
املختًؿ ،١ايتٛتش ايظطر ،ٞاٖ٫تضاص َٔ احملاي.ٌٝ

َٝ 1328ه ْٝه ايهِ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  1222ايؿٝضٜا ٤ايشٜاك 1221 ،)1( ١ٝؾٝضٜا ٤ذذٜث١
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس قذٚد ١ٜايؿٝضٜا ٤ايه٬طٝه ،١ٝاؿةضّ املٛجبةٚ ١ع٬قةات اي٬ؼذٜةذ،
َعاديةةة ١ػةةةشٚدْػش ،ايةةةضخِ ايةةةذٚساْٚ ٞايةةةدلّ ( ،)Spinايةةةذٚاٍ ايـةةةرٝرٚ ١ايكةةة ِٝايـةةةرٝر١
( ،) Eigen Valuesاؾٗةةٛد يف بعةةذ ٚاذةةذ ،املزبةةزب ايتةةٛاؾك ٞايبظةةٝط ،رس ٠اشلٝةةذسٚجني،
َكذَ ١يف ْظش ١ٜا٫كطشاب.

 1329ن ٤ ُٝٝاط 3 :١ٜٛض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1129نُٝٝا ٤عاَ)2( ١
ٜتٓةةةةةةاٖ ٍٚةةةةةةزا املكةةةةةةشس ايةةةةةةشٚابط ايهُٝٝاٝ٥ةةةةةة ١يف املشنبةةةةةةات ايعلةةةةةة ،١ٜٛاملشنبةةةةةةات
اشلٝذسٚنشب ،١ْٝٛتؿاع٬ت املشنبات اشلٝذسٚنشب ١ْٝٛا٭يٝؿاتٖ ١ٝايٝذات ا٭يه ،ٌٝاملشنبات
ا٭سَٚاتٝةةةة ،١ايهرةةةة٫ٛت ٚاٱٜثةةةةشات ٚايؿٓٝةةةة٫ٛتٚ ،ا٫يذٖٝةةةةذات ٚايهٝتْٛةةةةات ،ا٭محةةةةاض
ايهشبٛنًظَٚ ١ٝؼتكاتٗا ،ا٭َٓٝاتٚ ،اؾض ٤ايعًُ.ٞ

 1331ن ٤ ُٝٝحتً 3 :١ًٝٝض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1129نُٝٝا ٤عاَ)2( ١
ٜٛكح ٖزا املكشس ا٭خطاٚ ٤ايتعاٌَ ا٫ذـاَ ٞ٥ع ايٓتا٥خ ايترً ،١ًٝٝطشم ايترً ٌٝايهُةٞ
ايٛصْ  ،١ٝاتضإ ا٭محاض ٚايكٛاعذَ ،عاٜشات ته ٕٛاملشنبات املعكةذ ،٠اتةضإ ا٭َة٬ل ػةرٝر١
ايزٚبإ يف قايًٗٝاَ ،كذَ ١يف ايترًٝةٌ ايطٝؿةٚ ٞايترًٝةٌ ايهشَٚةاتٛغشيف ،كتةدل ايهُٝٝةا٤
ايترًٚ ،١ًٝٝاؾض ٤ايعًُ.ٞ
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 1331ن ٤ ُٝٝس 3 :١ٜٛٝض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1329نُٝٝا ٤عل١ٜٛ
ٜتٓةةةةاٖ ٍٚةةةةزا املكةةةةشس ايظةةةةهشٜاتٚ ،ايؼةةةةرُٝاتٚ ،ا٭محةةةةاض اَٝٓٝ٫ةةةةٚ ١ايببتٝةةةةذات،
ٚايدلٚتٓٝاتٚ ،اٱْضميةات ٚايؿٝتآَٝةاتٚ ،ا٫طةتك٬ب ٚعًُٝةات اشلةذّ ٚاْتةاد ايطاقةٚ ،١نُٝٝةا٤
ا٭محاض ايٓٚ ،١ٜٚٛاؾض ٤ايعًُ.ٞ

 1332ايدٝص ٤ ٜاذتساز 3 :١ٜض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  1221ؾٝضٜا ٤ذذٜث١
ٜشنض ٖزا املكشس عً ٢قٛاْني ايذٜٓاَٝها اؿشاسٚ ١ٜتطبٝكاتٗا ،دسجة ١اؿةشاسَ ،٠عةاد٫ت
اؿايةة ،١نُٝةةة ١اؿةةشاس ،٠ايطاقةةة ١ايذاخًٝةة ،١ا٫عةةةت٬د ( ،)Entropyاْ٫عهاطةة ،١ٝايـةةةؿش
املطًةةةةل ٚظةةةةٛاٖش دسجةةةةات اؿةةةةشاس ٠املٓخؿلةةةة ،١املٝهاْٝهةةةةا اٱذـةةةةاَ ،١ٝ٥ؿٗةةةة ّٛايطاقةةةة١
( )Ensembleاٱذـاٚ ٞ٥غاؿ ١ايكاْ.َ٘ٓ ْٞٛ

 1333طسم ايتشً ٌٝاآلي 4 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1331نُٝٝا ٤ؼً١ًٝٝ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس ؼً ٌٝطٝؿ ( ٞاَتـاق ٚاْبعاث رس ،ٟأػع ١ؼت اؿُةشا ،٤أػةع ١ؾةٛم
بٓؿظةةحَٚ ١ٝشٝ٥ةة ،١ايةةذلاٚل املػٓاطٝظةة ٞايٓةة ،)NMR( ٟٚٛؼًٝةةٌ نٗشبةةا ( ٞ٥قٝةةاغ اؾٗةةذ
ٚاملعاٜش ،٠ايبًٛغشاؾٝا ،ايتٛؿ ٌٝايهٗشبا ،ٞ٥ايهذلٚؾٛسٜع ) ،ؼً ٌٝنشَٚاتٛغشايف بأْٛاع٘
املختًؿ ،١ؼً ٌٝذشاس ( ٟا٭ْٛاع ايؼا٥ع.) ١

 1334ن ٤ ُٝٝفٝص 3 :)1 ١ٝ٥ ٜض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  1135نُٝٝا ٤ايعٓاؿش
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس طبٝع ١ايهُٝٝا ٤ايؿٝضٜاٚ ١ٝ٥طًٛى ايػاصات ( َثاي ،١ٝغةرل َثايٝة ،١إطةاي١
ايػةةاصات ،ايٓظشٜةة ١اؿشنٝةة ،)١قةةٛاْني ايةةذٜٓاَٝها اؿشاسٜةةٚ ١دٚاشلةةا ( ،)G.S.H.Eا٫تةةضإ
ايؿٝضٜةةةاٚ ٞ٥ايهُٝٝةةةا ٞ٥يف ذةةةا٫ت املةةةاد ٠ايةةةث٬ث ٚتةةةأهش ٙبايعٛاَةةةٌ املختًؿةةة ١نذسجةةة ١اؿةةةشاس٠
ٚايلػط ،خٛاق حملاي ٌٝايعاَٚ ١قٛاْٗٓٝا ايؿٝضٜاَ ( ١ٝ٥ثايٚ ١ٝغرل َثاي.)١ٝ
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 1335ن ٤ ُٝٝفٝص 3 :)2 ١ٝ٥ ٜض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  1334نُٝٝا ٤ؾٝضٜا)1( ١ٝ٥
ٜتٓةةاٖ ٍٚةةزا املكةةشس ا٫تةةضإ يف احملايٝةةٌ ا٭ْٜٝٛةة ١ايكٜٛةةٚ ١ايلةةعٝؿٚ ١اـٜ٬ةةا ايهٗشباٝ٥ةة( ١
ايزا٥بٝةة ،١قةةاْ ٕٛدٜبةةا ،)... ،ٟذشنٝةة ١ايتؿةةاع٬ت ايهُٝٝاٝ٥ةةٚ ١قٝةةاغ طةةشعتٗاْ ،ظشٜةةَ ١عةةذٍ
طةةشع ١ايتؿاعةةٌ ايهُٝٝةةا ،ٞ٥ايبٓٝةة ١ايزسٜةةٚ ١اؾضٝ٦ٜةة ،١اـةةٛاق ايؿٝضٜاٝ٥ةةٚ ١ايبٓٝةة ١اؾضٝ٦ٜةة( ١
ايكطب ،١ٝايًضٚج ،١ايتٛتش ايظطر ... ،ٞا٭طٝاف اؾض ،) ١ٝ٦ٜاؿاي ١ايـًبٚ ١نُٝٝا ٤ايظطٛل.

1336اًِ املٓ ا 3 :١ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1227ايؼهٌ ٚايذلنٝب يًهآ٥ات اؿ /١ٝذٛٝإ
ٜكذّ ٖةزا املظةام َكذَة ١ٯيٝةات املٓاعة ١يف اٱْظةإ ٚاؿٝةٛإ .نةزيو اــةا٥ف ايعاَة١
ي٬طةةتحابات املٓاعٝةة .١يًخٜ٬ةةا ٚا٭ْظةةح ١يف اؾٗةةاص املٓةةاعٚ .ٞنةةزا تؿعٝةةٌ اـٜ٬ةةا ايًُؿاٜٚةة١
ٚخاؿ ١آيٝات ا٫طظتحاب ١املٓاع ١ٝكذ املٝهشٚباتْٚ ،كف املٓاع( ١اٱٜذص)؛ ٚا٭َشاض املٓاع١ٝ
ايزاتٝةٚ ،١ايٓاػةة ١عةٔ صسع ا٫علةةاٚ .٤طةٝتِ ايذلنٝةةض عًة ٢ايع٬قةة ١بةني خٜ٬ةةا جٗةاص املٓاعةة ١يف
إْتاد ا٫طتحابات املٓاعٚ ١ٝاؾض٦ٜات يف ايظٝطش ٠عًٖ ٢ز ٙايتؿاع٬ت.

 1353تصُ ِٝاالمن ط 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1295بشف)2( ١
ٜػطةةٖ ٞةةزا املظةةام املؿةةاٖ ِٝايتايٝةة ١ايُٓةةارد ايؼةة ، ١ٝ٦ٝايكٝةةٛد املؿشٚكةة ١عًةة ٢ايتـةةاَِٝ
ايؼ ١ٝ٦ٝايتكًٝذ، ١ٜاؿٌ ايكٝاط ٞيًُٓزج ١ايؼ،١ٝ٦ٝأمنا ايتـُ ِٝايبٓاٝ٥ة ،١اطةذلاتٝحٝات بٓةا٤
خٛاسصَٝات ا٭منا َ ،كذَ ١يتـُ ِٝا٭منا  ،أمنةا ايتـةُ ِٝاحملٛطةبٚ ،١منةط ايٛاجٗةات،
ا٭منةةا ايتهٝؿٝةةَ ،١كذَةة ١يبٓةةا ٤ا٭منةةا  ،اــةةا٥ف املؼةةذلنٚ ١ؼًٝةةٌ املةةتػرلات ،تٓظةةٝل
ا٭منا ،ايع٬قةةات ،املظةةٚ٪يٝات ٚايتعةةا ،ٕٚطةةشم قٛيبةة ١ا٭منةةا ٚ ،ؿةةـ يهٝؿٝةة ١إهةةاد ذًةةٍٛ
يًُؼانٌ املتهشس ٠يف تشانٝب ايٓظةاّ ،ذةٌ َؼةهًَ CAM / CAD ١ةٔ خة ٍ٬ا٭منةا ،
ا٫طذلاتٝحٝات املتبع ١يتٓؿٝز ا٭منا ٚتؼػًٗٝا.
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 1355تصُ ِٝتطبٝك ت ايٜٛب 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1265ايٛطا٥ط املتعذد٠
ٜػطٖ ٞزا املظام املؿاٖ ِٝايتاي ١ٝأْٛاع ٚاجٗات ا٫طتخذاّ ،دعِ ْظةِ ايتؼةػ ٌٝيٛاجٗةات
ا٫طتخذاَّ ،تطًبات املظتخذّٚ ،اجٗات ا٫طةتخذاّ ايشطة ،١َٝٛعٓاؿةش ٚاجٗةات ا٫طةتخذاّ
ايشط ،١َٝٛايتؿاعٌ َع ٚاجٗ ١ا٫طتخذاّ ،منارد ٚطشم تـُ ٚ ِٝؾرف ٚاجٗات ا٫طتخذاّ.

 1356ايتصُ ِٝايتد اًٚ ٞادتسافٝه 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1265ايٛطا٥ط املتعذد٠
ٜٗةةةذف ٖةةةزا املكةةةشس إىل ايتعشٜةةةـ بايتـةةةُ ِٝايتؿةةةاعً ، ٞاطةةةتخذاَات٘ أدٚات ايتؿاعةةةٌ َةةةع
املظةةتخذّ ٚتكٓٝاتٗةةا (ايشطةةَٛات ،ايـةةٛت ،اخل) ٚ ،ػةةشل َعةةاٜرل تـةةَُٛ ِٝقةةع تؿةةاعً ٞع ٝة
ٜتؿاعٌ املظتخذّ باملٛقع ٜٚتأهش ؾ .٘ٝػشل بشفٝات ايتـُ ِٝايتؿاعً.ٞ

 1371اتص الت  3 :)2ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1264اتـا٫ت ()1
َؿةةةةاٖ ِٝتكٓٝةةةة ١املعًَٛةةةةات ٚاطةةةةتخذاَاتٗا ٚتكٓٝةةةة ١إسطةةةةاٍ املعًَٛةةةةات ٚأْظُتٗةةةةا ْٚظشٜةةةة١
ا٫ذتُا٫ت ٚ,املػرلات ايعؼٛاَٚ ١ٝ٥ؿاٖ ِٝأْظُ ١ايتعذ ٌٜايٓبلةٚ ٞايتعةذ ٌٜايشقُةٚ ٞأطاطةٝات
إسطاٍ ايبٝاْات ايشقُٚ ١ٝايؼٝؿشات ٚأْظُ ١محٌ اٱػاس ٠ايشقُٚ ١ٝاخز ايعٓٝات ٚنزيو تكٓٝات
ايتعةةذٚ ٌٜايهؼةةـ ايشقُةةَ ٞتعةةذد املظةةتٜٛات ٚأُٖٝةة ١املعًَٛةةات ٚقٝةةاغ نُٝةة ١املعًَٛةةات ايةةيت
ٜٓتحٗا املٓبع َٓٚبع املعًَٛات ٚاْ٫ذلٚبٚ ٞػؿشٖٛ ٠ؾُإ  ٚتؼؿرل ايكٓاٚ ٠ايذلَٝض اؿضَ ٞاـطٞ
ٚايذلَٝض ايذٚساْٚ ٞايذٚاس ٚطع ١قٓا ٠ا٫تـاٍ با٫عتُاد عً ٢املعًَٛات املشطً.١

 1372أ ٚات ايكسصٓٚ ١إ از ٠ايجغسات 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1272بشفٝات ٚتطبٝكات أَٔ املعًَٛات
ٜػطةةةٖ ٞةةةزا املظةةةام تكٓٝةةةات ايكشؿةةةٓٚ ١ايتةةةذابرل امللةةةادٚ ،٠تؼةةةٌُ املٛكةةةٛعات ا٭دٚات
ٚايتكٓٝةةات يترذٜةةذ ْكةةا ايلةةعـ ٚايثػةةشات ا٭َٓٝةة ١يف أْظُةة ١ايتؼةةػٚ ٌٝايتطبٝكةةات ايدلفٝةة١
ٚأٜلا أْظُ ١ايؼبهٚ ،١طٝك ّٛايط٬ب مبُاسط ١إجشا٤ات ايكشؿٓ ١ا٭خ٬ق ١ٝحملاٚي ١ايٛؿةٍٛ
غةةةرل املـةةةشل بةةة٘ ٫طةةةتٗذاف ا٭ْظُةةةٚ ١ايبٝاْةةةاتٚ ،قاٚيةةة ١اهةةةاد ايظةةةبٌ امللةةةاد ٠يف ذةةةاٍ مت
انتؼاف أ ٟهػش.٠
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اٖذاف املكشس ٜٗذف ٖزا املكشس اىل تضٜٚذ ايطايب بايتكٓٝةات ايكشؿةٓٚ ١ايثػةشات ٚايتةذابرل
امللاد ٠يف بشفٝات اؿاطٛب ،املٛكٛعات ٚا٭دٚات ٚايتكٓٝات يترذٜذ ْكا ايلعـ ٚايثػشات
ا ١َٝٓ٫يف أْظُ ١ايتؼػٚ ٌٝايتطبٝكات ايدلفٚ ١ٝأْظُ ١ايؼبه.١
كشجةةات املكةةشس انتظةةاب ايطايةةب املٗةةاسات ايلةةشٚس ١ٜيف ايكشؿةةٓٚ ١ايتةةذبرل امللةةاد ٠يف
بشفٝات اؿاطٛب َٔ اجٌ ػٓب ايثػشات ا٭َٓ.١ٝ

 1373ايػبه ت احملًٚ ١ٝاالْرتاْت 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1264اتـا٫ت ()1
بٓا ٤ػبهات اؿاطٛب احملًٝةٚ ١ايهةبرلٚ ٠ايدلٚتٛنة٫ٛت املظةتخذَ ١با٫كةاؾ ١ملٛاكةٝع
عذٜذ ٠تتعًل بتـُٖ ِٝز ٙايؼبهات ٚإداستٗا ٚمحاٜتٗا.

َ 1374ب ئ اًِ ايتػدس  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  1171أطاطٝات أَٔ املعًَٛات  1372 ،أدٚات ايكشؿٓٚ ١إداس ٠ايثػشات
ٜكذّ ٖزا املكشس عشكا ػاَ ٬٭َةٔ املعًَٛةات ٚايتؼةؿرل تطبٝكاتةٜ٘ٗٚ .ةذف املكةشس اىل دعةِ
ايطة٬ب ايةزٜ ٜٔشغبة ٕٛيف ؼظةني ايؿٗةِ ايةتكا ملؿةاٖ ِٝا٭َةٔ ٚايتؼةؿرلٜٚ .ؼةٌُ املكةشس َكذَةة١
يًُـطًرات ايكٝاط ١ٝاملتعًك ١بلُإ املعًَٛاتٚ ،ايظٝاطات ا٭َٓٚ ١ٝاٯيٝاتٚ ،ايذلَٝض ٚؼًٌٝ
ايؼؿشات (مبا يف ريو ْظِ ايذلَٝض ٚاملؿاتٝح اـاؿٚ ١ايعاَةٚ ،)١ايةترهِ بايتؼةؿرل يف ايبٝاْةات
املٛصعٚ ١املشطًٚ ١ايتٛقٝعات ايشقُٚ ،١ٝطةشم اْؼةا ٤ا٭سقةاّ ايتؼةؿرلٚ ،ايدلٚتٛنة٫ٛت ا٭طاطة١ٝ
َٚتطًبات ايتعكٝذ اؿظاب ٞبٗز ٙا٭سقاّ.
اٖذاف املكشس ٜٗذف ٖةزا املكةشس اىل تضٜٚةذ ايطايةب اطاطةٝات ايتؼةؿرل ٚتطبٝكاتة٘ ،نُةا
ٜكةةذّ ايظٝاطةةات اَٝٓ٫ةةٚ ١ا٫يٝةةات  ،ايذلَٝةةض ٚؼًٝةةٌ ايؼةةؿشات  ،طةةشم اْؼةةا ٤ا٫سقةةاّ ايتؼةةؿرل
،آيٝات محا ١ٜتبادٍ املعًَٛات يف ايؼبهات  ،ا٭ْٛاع املختًؿ َٔ ١ايتؼؿرل .
كشجات املكشس انتظةاب ايطايةب املٗةاسات بأطاطةٝات ايتؼةؿرل ٚأْٛاعة٘ املختًؿةٚ ١آيٝةات
محا ١ٜاملعًَٛات ٚطشم ايذلَٝض ٚؼً ٌٝايؼؿشات.

 1375غبه ت االتص ٍ ايسقُ 3 : ١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1371اتـا٫ت ()2
َكذَ ١عاََ ،١ؿةاٖ ِٝأطاطة ١ٝيف ػةبهات ا٫تـةاٍ ايشقُٝة ،١تشاطةٌ ايبٝاْةات ايشقُٝة،١
املةةةضد ٚخطةةة ٛاملؼةةةذلى ايشقُٝةةة ،١أْظُةةة ١ايتبةةةذ ٌٜاملختًؿةةة ١ايؼةةةا٥ع ١ا٫طةةةتخذاّ يف ػةةةبهات
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ا٫تـةاٍ ايشقُٝة ،١انتؼةةاف ا٭خطةاٚ ٤تـةةرٝرٗا ،طبكة ١سبةط ايبٝاْةةات ،بشٚتٛنة٫ٛت طبكةة١
سبط ايبٝاْات ،ايؼبهات ايشقُ ١ٝيًخذَات ايتهاًَْ ،١ٝظاّ (ْ ، ) X.25ظاّ تٛؿ ٌٝا٭طش،
منط ايذلاطةٌ غةرل املتةضأَ ،ايٓظةاّ ايعةامل ٞي٬تـةا٫ت املتٓكًة ،)GSM( ١أْظُة)CDMA( ١
ي٬تـا٫ت املتٓكً ،١ايتذاخٌ ايهٗشَٚػٓاطٝظ.ٞ

 1376غبه ت اذت ضٛب 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل َ 1187عاؾ ١ايبٝاْات
َكذَةة ١يؼةةبهات اؿاطةةٛب ٚاٱْذلْةةت .بشٚتٛنةة ٍٛايطبكةةات ٚمنةةٛرد اٍ ٚ OSIطبكةةات
ايتطبٝةلٚ peer to peerٚ DNS ٚ ،POP3 ،SMTP ،FTP ،: HTTPنةزيو
طبكةة ١ايٓكةةٌ ٚ TCP ٚ: UDPايةةترهِ يف ا٫صدذةةاّ .طبكةة ١ايؼةةبه ١ايةةذٚا٥ش ايظاٖشٜةة،١
ٚاملٛجٗةةاتٚ ،بشٚتٛنةة٫ٛت ٚ IPخٛاسصَٝةةات ايتٛجٝةة٘ .طبكةةات نؼةةـ اـطةةأ ٚايتـةةرٝح،
ٚايذخ ٍٛاملتعذد  ,ؼذٜذ عٓا ٜٔٚاٍ ،MACاملٛصعات ،ARP ،ايؼبهات احملًٚ ١ٝايؼبهات
ايٛاطع .١ايؼبهات اي٬طًهٚ ١ٝاملتٓكً .١ا٭َٔ يف ػبهات ايهُبٛٝتش.
اٖذاف املكشس ايتعشف عًَٗ ٢اسات إْؼا ٤ايؼهات احملً ١ٝاييت ؽذّ ا٭غشاض ايتعً١ُٝٝ
ٚإىل تكٓٝات ػبهات اؿاطب اٯي ٞاملختًؿ َٔ ١بشاَخ ٚأجٗض ، ٠ايتعشف عًة ٢املبةادٚ ٨ا٭طةع
ٚاملعةةاٜرل ٚايتطبٝكةةات ايعًُٝةة ١يؼةةبهات اؿاطةةب ْ ٚؼةةأتٗا  ٚتطٛسٖةةا ٚريةةو َةةٔ خةة ٍ٬تٓةةاٍٚ
املعاسف ٚاملٗاسات املتٓٛع ١ذ ٍٛايتكٓٝات ٚا٭طايٝب ٚا٭طع اييت ٜتِ عً ٢أطاطٗا بٓا ٤ػةبهات
اؿاطب ايتعً ،١ُٝٝايتعشف عًَٛ ٢اؿؿات ا٭جٗضٚ ٠ا٭دٚات املٓاطب ١يبٓا ٤ػبهات اؿاطب ،
تُٓٝةةَٗ ١ةةاسات َٚعةةاسف ايطةة٬ب عةةٔ ْظةةِ ايتعًةة ِٝايكاُ٥ةة ١عًةة ٢ايؼةةبهات ٚايٜٛةةب َةةٔ ذ ٝة
َاٖٝت٘ٚ ،أُٖٝتٗاٚ ،أْٛاعٗا.
كشجات املكشس بعذ اْ٫تٗاٖ َٔ ٤زا املكشس ٜتٛقع َٓو إ تتعشف عًَ ٢ؿةاٖ ِٝاطاطةٝات
اْ٫ـةةاٍ ٚاْةةٛاع ايؼةةبهات ْٚطٛسٖةةا ْٚؼةةاتٗا ٚنٝؿٝةة ١بٓةةا ٤ايؼةةبهات َٛٚاؿةةؿات ٚا٫دٚات
اي٬صَ ١يبٓا ٤ايؼبه.١

 1379أَٔ غبه ت اذت ضٛب ٚايٜٛب 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1376ػبهات اؿاطٛب  1381 ،ؼً ٌٝا٭ْظُٚ ١تـُُٗٝا
امل ظةةام ٜعةةا مبٛهٛقٝةة ١ايؼةةبهات اؿاطةةٛبٚ ١ٝآَٗةةا ٚبشٚتٛنةة٫ٛت ايتؼةةؿرل املظةةتخذَ،١
ٚاْظُةة ١اداس ٠ايؼةةبهات ٚادٚات اؿُاٜةةَٓٚ ١ةةع ا٫خةةذلامٚ ،نةةزيو ٜػطةة ٞاملكةةشس نٝؿٝةة ١بٓةةا٤
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تطبٝكةات ايٜٛةةب آَ٫ةةٜٚ ،١ةةضٚد ايطايةب باطاطةةٝات بشفةة ١ايٜٛةةب ٚنٝؿٝة ١ايتعةةشف عًةة ٢كةةعـ
ٚعٛٝب ػبه ١اْ٫ذلْت ٚايثػشات ا ١َٝٓ٫يف تطبٝكات ايٜٛب.
اٖةةذاف املكةةشس ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس تضٜٚةةذ ايطايةةب باملٗةةاسات ذةة ٍٛنٝؿٝةة ١بٓةةا ٤ايؼةةبهات
اؿذٜث ٚ١تطبٝكات ايٜٛب ا ، ١َٓ٫نُا ٜعط ٞاملؿاٖ ِٝا٫طاط ١ٝيدلف ١ايٜٛب ٚاطةتػْ ٍ٬كةا
ايلعـ ٚايعٝب يف تـُ ِٝؿؿرات ايٜٛب ٚنزيو ايتعشف عً ٢ايثػةشات اَٝٓ٫ة ١يف ايؼةبهات
ٚاْ٫ذلْت تطبٝكات ايٜٛب ٚتطٜٛشٖا بؼهٌ أَ.
كشجةةات املكةةشس تضٜٚةةذ ايطايةةب باملٗةةاسات ذةة ٍٛنٝؿٝةة ١بٓةةا ٤ايؼةةبهات اؿاطةةٛبٚ ١ٝ
تطبٝكات ايٜٛب ا ١َٓ٫نُا ٜعط ٞاملؿاٖ ِٝا٫طاط ١ٝيف بشف ١ايٜٛب ا.١َٓ٫

 1377ايربزت ١املس 3 :١ٝ٥ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل َ 1187عاؾ ١ايبٝاْات
َبةةاد ٨ايدلفةة ١املشٝ٥ةة ،١اطةةتخذاّ بٓٝةة ١املشاقبةة ١داخةةٌ ايتطبٝكةةات ،ايتؿاعةةٌ َةةع املظةةتخذّ
بٛاطط ١ايؿأسٚ ٠يٛذ ١املؿاتٝح ،اطتخذاّ ؿةٓادٜل اؿةٛاس  ،Dialog Boxاطةتخذاّ ايٓـةٛق
ٚا٭ػةةةةهاٍ ،اطةةةةتخذاّ ايةةةةة  ،Menusاطةةةةتخذاّ اؾشاؾٝةةةةو يًشطةةةةَٛات ٚايةةةةة ،Bitmaps
اطةةتخذاّ ٚ ، ActiveXاجٗةةات املشاقبةة ،١إْؼةةا ٤أػةةشط ١ا٭دٚات ٚأػةةشط ١اؿةةا٫ت ،اطةةتخشاد
ايبٝاْةةات َةةٔ قاعةةذ ٠ايبٝاْةةات  ،ODBCإْؼةةا ٤ايةةة ٚ ،Classesايةةة  ،Modulesتطبٝكةةات
اْ٫ذلْت.

 1378احمل ن  3 :٠ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1295بشف)2( ١
ٜٗذف ٖزا املكةشس اىل تٓةا ٍٚاملؿةاٖ ِٝا٫طاطةٚ ١ٝاملٓٗحٝة ١يًُٓزجةٚ ١يًُرانةا ٠اكةاؾ ١اىل
عٓاؿةةش احملانةةا ٠املتكطعةة ،١احملانةةا ٠املظةةتُش ،٠ا٭ذةةذاث ،ا٭ْؼةةط ،١املعاؾةةات ،قانةةا٠
َْٛيت ناسي ،ٛا٭سقاّ ايعؼٛا ،١ٝ٥املتػرلات ايعؼٛا.١ٝ٥

 1381حتً ٌٝاألْعُ ٚ ١تصُ 3 : ُٗٝض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ) ٞ
َتطًب طابل َٗ 1151اسات ايتٛاؿٌ يف تهٓٛيٛجٝا املعًَٛات َٓ 5313 ،ةاٖخ ايبرة
ايعًُٞ
بٓا ٤أْظُ ١املعًَٛات اؿاطٛب ١ٝباطتخذاّ طشٜك ١ايترً ٌٝاملٛج٘ يًهٝاْةات ،ذٝة ٜتٓةاٍٚ
املٛكةةٛعات ايشٝ٥ظةة ١ٝايتايٝةةَ ١ؿةةاٖ ِٝأطاطةةَٗٓٚ ،١ٝحٝةةات بٓةةا ٤ا٭ْظُةةٚ ،١دساطةة ١اؾةةذا،ٍٚ
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ٚؼًٝةةٌ ا٭ْظُةةٚ ، ١عةةع املتطًبةةاتٚ ،ذةةا٫ت ا٫طةةتخذاّٖٝٚ ،هًٝةة ١ايٓظةةاّٚ ،طةةًٛى ايٓظةةاّ،
ٚايتـُٚٚ ، ِٝاجٗات ايٓظاّٚ ،ا٫ؿٓاف ٚايطشمٚ ،تـُ ِٝاملًؿةات ٚقاعةذ ٠ايبٝاْةاتٚ ،بشفة١
ٚاختباس ايٓظاّ ٚتٛهٝك٘ ٚطشم ايترٚ ٌٜٛدساط ١ذاي ١تؼٌُ َٓاقؼَ ١ؼهًٚ ١ؼًًٗٝا ٚاهةاد ذةٌ
شلا ٚتطٜٛش ايذساطٚ ١تٓؿٝزٖا ٚتٜٓٛعٗا ٚتطبٝكات عًٗٝا.

ٖٝ 1381هً ١ٝاذت ضٛب ٚيغ ١امسبً 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1291تـَُٓ ِٝطل اؿاطٛب
ايتٓظةة ِٝا٭طاطةة ٞايعةةاّ يًراطةةٛبٖٝ ،هًٝةة ١اؿٛاطةةٝبٖٝ ،هًٝةة ١املعاؾةةات املـةةػش،٠
بشفٝات املعاؾات املـػش ،٠ػهٌ ايتعًُٝات ٚأْٛاعٗا َٔ ذ ٝعذد ايعٓا ،ٜٔٚنٝؿٝة ١تٓؿٝةز
ايدلْاَخ يف اؿاطٛب ،ايذلنٝب ايةٛظٝؿ ٞيًُعةاا ايةذقٝل ،املظةح٬ت ،ا٫عذلاكةات ،عةشض
عٓاؿش يػ ١ايتحُٝع ازلبً ٞايتعًُٝات ،ايتٛجٗٝات ،ا٭دٚات ،ايتعةابرل ،اطةتخذاَٗا يف نتابة١
بةةشاَخ ؿةةٌ َظةةا ٌ٥كتًؿةة ،١املهْٛةةات ا٭طاطةة ١ٝيٓظةةاّ ايدلفةة ١بًػةة ١ايتحُٝةةع ،ع٬قةة ١يػةة١
ايتحُٝع بًػات ايدلف ١ا٭خش ،٣املانش.)Macro( ٚ

 1382بسزت ٝت اذت ضٛب ايػدص 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 1 ٠عس 2 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1112اؿاطٛب
دٚس اؿٛاطٝب يف َظاْذ ٠ايٓؼاطات املٗٓ ،١ٝاهةش ايدلفٝةات اؾةاٖض ٠عًة ٢أطةايٝب ايعُةٌ
ايٝذ ،١ٜٚدسا ط ١تطبٝكات يف اجملا٫ت ايشٜاكٚ ١ٝاؾةذاٚ ٍٚايشطة ّٛايبٝاْٝةٚ ١ايتكةذٚ ِٜايعةشض،
إكاؾ ١إىل تـُ ِٝؿؿرات ايٜٛب ٚايتأهرلات اؿشن ١ٝعً ٢ايهآ٥ات.

 1383ق اد ٠ايب ْ ٝت ٚإ ازتٗ  3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1381ؼً ٌٝا٭ْظُٚ ١تـُُٗٝا
َكذَ ١يكٛاعذ ايبٝاْات ،تٓظ ِٝقٛاعذ ايبٝاْات ٚطشقٗا ،تـُ ِٝقٛاعذ ايبٝاْات املٓطك،١ٝ
أْٛاع قٛاعذ ايبٝاْاتَٗ ،اّ ْظاّ إداس ٠قٛاعذ ايبٝاْات ،تطبٝل قٛاعذ ايبٝاْةات ايع٥٬كٝة ،١إداس٠
قٛاعذ ايبٝاْات ،ايتطٛسات ايشآٖٚ ١ا٫ػاٖات املظتكبً ،١ٝتطبٝكات ايزنا ٤ا٫ؿطٓاع.ٞ

 1385أْعُ ١ايتػغ 3 :ٌٝض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل ٖٝ 1381هً ١ٝاؿاطٛب ٚيػ ١ازلبًٞ
َؿاٖ ِٝأطاط ،١ٝبٓ ١ٝأْظُ ١ايتؼػٚٚ ٌٝظا٥ؿٗا ،إداس ٠ايتخض ٜٔايثاْ ٟٛجذٚية ١ا٭قةشاق،
املًؿةةات ،إداسٚ ٠ذةةذات اٱدخةةاٍ ٚاٱخةةشاد ،ا٭دا ٤قٝاطةة٘ َٚشاقبتةة٘ ٚتكُٝٝةة٘ ،إداس ٠ايةةزانش٠
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ايشٝ٥ظ، ١ٝإ داس ٠املعاؾةات ،جذٚية ١املعاؾةات ،املعاؾةات املتعةذد ،٠إداس ٠ايعًُٝةات ا٫عةذلاض
ٚاملكاطع ،١ايعًُٝات املتتاي ،١ٝايعًُٝات املتضآَ ،١ايظُٝاؾٛسَ ،شاقب ١ايتؼػ ،ٌٝايتٛقةـ ايٓٗةاٞ٥
 ،اؿُا ٚ ١ٜاٱخؿامَ ،باد ٨تـُ ِٝأْظُ ١ايتؼػ.ٌٝ

 1387أمتت ١امله تب 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1112اؿاطٛب
دٚس اؿٛاطٝب يف َظةاْذ ٠ايٓؼةاطات املهتبٝة ،١املتطًبةات املهتبٝةَٚ ١عاؾة ١املعًَٛةات،
ا٭دٚات املهتبٝةة ١ا٫يهذلْٝٚةة ،١ايدلفٝةةات اؾةةاٖض ٠يةةذعِ ايٓؼةةاطات املهتبٝةةَ ١ثةةٌ ايشطةةِ
اشلٓذطٚ ٞايٓؼش املهتيب ٚايدلٜذ ا٫يهذلَٚ ،ْٞٚعاؾ ١ايـٛس.

 1391بسزتٜٚ ١ب َتكدَ 3 :١ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1266تكٓ ١ٝتـُ ِٝؿؿرات ايٜٛب  1383 ،قاعذ ٠ايبٝاْات ٚاداستٗا
ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس اىل تٓةةا ٍٚايتطةةٛس يف تطبٝكةةات ايٜٛةةب،CGI ،

Java Server

)Scripting ، Java Servlets ، Java Server Faces (JSF)،Pages (JSP
ٚ ، Languagesنزيو إعذاد خادّ ايٜٛب ٚاطتخذاّ ا٭دٚات ٚاملظاعذات ٱْؼا ٤تطبٝكات
املخذ . ) client( ّٚبعذ اْٗ٫اٖ َٔ ٤زا املكشس ٜتٛقةع إٔ ٜهة ٕٛايطايةب قةادسا عًة ٢ايتعاَةٌ َةع
تطبٝكةةةات املعةةةاَ٬ت ٚاملعةةةاَ٬ت ايتؿاعًٝةةةٚ ،١نةةةزيو اطةةةتخذاّ قٛاعةةةذ ايبٝاْةةةات يف ايعًُٝةةةات
ٚتطبٝكات إداس ٠قت ٣ٛايٜٛب ٚايتطبٝكات ايذٜٓاَٝه.١ٝ

َٛ 1391اضٝع خ ص 3 : ١ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ) ٞ
َتطًب طابل  1383قاعذ ٠ايبٝاْات ٚاداستٗا
ٜتِ طشل َٛكٛعات تذسغ تتُاػَ ٢ع ايتطٛس اؾاس ٟيف فةاٍ تطبٝكةات ايٜٛةب أ ٚذظةب
َا ٜكشس ٙفًع ايهً ١ٝيف نٌ عاّ دساط .ٞقت ٟٛاملكشس ٜتػٝرل ذظةب ايتطةٛسات ايةيت ؼةذث
يف فاٍ تهٓٛيٛجٝا املعًَٛات .اشلذف َٔ طشل ٖز ٙاملٛاكٝع إملةاّ ايطايةب بةآخش املٛاكةٝع رات
ايع٬ق ١يف فاٍ تهٓٛيٛجٝا املعًَٛات َٔ ،املٛاكٝع املكذلذ.١
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َ 1392كدَ ةة ١اىل ارت ةةدَ ت املٛدٗ ةةٚ ١خ ةةدَ ت اي ٜٛةةب  3 :ضة ة ا ت َدتُ ةةد2 ٠
ْعس 1 ,ٟاًُ) ٞ
َتطًب طابل ٖٝ 1251هً ١ٝاملعًَٛات
ٜػطةٖ ٞةزا املظةام املؿةاٖ ِٝايتايٝةةَ ١كذَة ١ذة،XML Schema ،DTD ،XML ٍٛ
ايتعشف عًٚ XPath XSLT ٢نٝؿ ١ٝاطتخذاَٗا يف ؼ ٌٜٛؿؿرات  XMLإىل ًَؿات َةٔ
أْٛاع أخش .٣أُٖ XML ١ٝيف تطبٝكات خذَات ايٜٛب  .Web Serviceأُٖ XML ١ٝيف سبط
ايتطبٝكات املختًؿ ،)System Integration( ١يػٚ XML ١قٛاعذ ايبٝاْات ٚقٛاعذ ايبٝاْات
ايع٥٬كٝةٚ ، ١اجٗةات بشفة ١ايتطبٝكةات(  ، (SAX ٚDOMدٚس  XMLيف ايٜٛةب يتٛصٜةع
ايبٝاْات َٔ خٚ ٍ٬ظا٥ـ ٚخذَات ايٜٛب ).) RESTٚ SOAP

 1393بسزت ١ايٜٛب بًغ 3 : PHP ١ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ) ٞ
َتطًب طابل  1383قٛاعذ ايبٝاْات ٚاداستٗا
ٜػطةةٖ ٞةةزا املظةةام املؿةةاٖ ِٝايتايٝةة ١حملةة ١عةةٔ يػةةات بشفةة ١ايٜٛةةب املٓتؼةةش ،٠تٛكةةٝح دٚس
ْـٛق ايٜٛةب ايدلفٝة Scripting Languages ١يف بٓةا ٤تطبٝكةات ايٜٛةبَ ،كذَة ١ذةٍٛ
يػةة .MySQLٚ PHP ١ػةةشل ذةة ٍٛيػةة ،PHP ١ايةةذا٫ت ،أْةةٛاع ايبٝاْةةات ،DataTypes
املـؿٛؾات ...أُٖ ١ٝبٓاٚ ٤تطٜٛش تطبٝكات ايٜٛب باطتخذاّ  . MySQLٚ PHPتٓـٝب PHP
ٚ MySQL ٚإعذادُٖا يًعُةٌ .تٛكةٝح َكةذس PHP ٠يف ايتعاَةٌ َةع املًؿةات  ٚاجملًةذات .سبةط
 PHPيًتعاٌَ َع قٛاعذ بٝاْات كتًؿ.١

 1411تدزٜب َٝداْ 2 :ٞض اَ ١دتُد 2 ٠اًُ.)ٞ
َتطًب طابل اْٗا 91 ٤طاع١
إعذاد ايطًبٚ ١تضٜٚذِٖ باملٗاسات اي٬صَ ١يًعُةٌ يف أذةذ ٣امل٪طظةات ٚاؾٗةات املتخــة١
ٚشلا ع٬ق ١بايتخـف ٚريو َٔ خ ٍ٬بشْاَخ تذسٜيب َٓظل بني ايكظِ ٚجٗ ١ايتذسٜب.
إعذاد ايطًب ١يًتذسٜب عً ٢ا٫يتضاّ املٗا ٚإتبةاع ايظةًٛنٝات ايظةً ١ُٝيف ايتعاَةٌ َةع جٗة١
ايتذسٜب ،عٌُ تكاسٜش تؼٌُ ايٓٛاذ ٞايعًُٚ ١ٝاملٗٓ ١ٝيف فاٍ ايتخـف.
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 1412درب زتس  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل ْ 1213ظش ١ٜا٭عذاد
ٜشنض ٖزا املكشس عً ٢ايعًُٝات ايثٓا ،١ٝ٥ايضَش اؾضٝ٥ة ،١ايضَةش ايذٚسٜة ،١صَةش ايتبةاد٫ت،
صَش املتُاه٬ت اشلٓذط ،١ٝايضَش اؾض ١ٝ٥ايظ ،١ٜٛايضَش ايهظشْ ،١ٜظش٫ ١ٜجشاْخ ،تؼان٬ت
ايضَش ،اؿًكات ،اؿًكات اؾض ،١ٝ٥املثايٝات ،ذًكات خاسد ايكظُ ،١اؿك.ٍٛ

 1413حتً ٌٝز ٜض 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  1314ؼً ٌٝذكٝك)1( ٞ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس تؿاكٌ ا٫قذلاْةات رٚات َةتػرلات َتعةذد ،٠ا٫قذلاْةات ايلةَُٓ ،١ٝظةاٌ٥
ايك ِٝايكـ ،٣ٛا٫قذلاْات قذٚد ٠ايتػرل ،تهاٌَ سميإ -طتًتحض.

 1414إسص  ٤ز ٜض 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  1312ا٫ذتُا٫ت
ٜٛكةةح ٖةةزا املكةةشس ايتكةةذٜش بٓكطةةٚ ١طةةشم ذظةةاب املكةةذسات ،اٱذـةةا ٤ايهةةايف ٚخةةٛاق
املكةةذسات مبةةا ؾٗٝةةا َتبآٜةة ١نةةشاَرل ٚسا ،ٚايتكةةذٜش بؿةةذل ،٠اختبةةاس ايؿشكةةٝات ْٚظشٜةة ١بُٝةةإ
ٚبرلط ،ٕٛبعض طشم بٝض يف ايتكذٜش ٚاختباس ايؿشكٝات.

َ 1415ب ئ ايتٛبٛيٛد ٝايد َ 3 :١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  1314ؼً ٌٝذكٝك)1( ٞ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس ايؿلا٤ات ايتٛبٛيٛج ،١ٝايكٛاعذ ٚايكٛاعذ اؾض ،١ٝ٥ا٫قذلاْات املتـةً،١
َظًُات ايؿـٌ ٚايعذ ،ايؿلا٤ات املذلاؿ ،١ؾلا٤ات ايكٝاغ.

 1417حتً ٌٝسكٝك 3 :)2 ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  1314ؼً ٌٝذكٝك)1( ٞ
تهاٌَ سميإَ .تتايٝات اٱقذلاْات ْ ٚظشٜات طةتٜٚ ،ٕٛظةذلاغَ ،تظًظة٬ت ا٫قذلاْةات،
ْظش ١ٜنٛػ ،ٞاختباس ٜٚظذلاغ ،اختباس دٜشتؼًت  ٚاختباس أبٌ ،ايؿلا٤املذل.ٟ
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 1411ايتشً ٌٝاملسنب 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  1314ؼً ٌٝذكٝك)1( ٞ
ا٭عذاد املشنب ١تعشٜؿٗا ٚخٛاؿٗا اؾدلٚ ١ٜمتثًٗٝا اشلٓذطٚ ٞايؼهٌ ايكطةيب  ،ايكة٣ٛ
ٚاؾةةةةزٚس  ،املٓةةةةاطل يف املظةةةةت ٣ٛاملشنةةةةب  .اٱقذلاْةةةةات ايترًًٝٝةةةةٚ ١اٱقذلاْةةةةات ا٭طاطةةةة، ١ٝ
ٚايتهاَ٬ت احملذٚدْٚ ٚظش ١ٜنٛػ. ٞ
املتظًظةة٬ت َتظًظةةً ١تةةاًٜٛس  ٚيٛسْةةت  ،اؿةةؿاس ايذايةة ١ايترًًٝٝةة ، ١ايبةةٛاق ٚ ٞا٫قطةةاب
ْٚظش ١ٜايبٛاق. ٞ

 1421ن ٤ ُٝٝايب 3 :١٦ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل إْٗا ٤املظت ٣ٛايثاي
ٜٛكةةح ٖةةزا املكةةش س املةةٛاد ايطبٝعٝةة ١ايشٝ٥ظةة ١ٝيف اؾةة ٚ ٛاملٝةةا ،ٙتةةأهش املةةٛاد ايطبٝعٝةة ١بةةاملٛاد
ايهُٝٝا ١ٝ٥ايٓاػ ١عٔ ْؼاطات اٱْظإ اؿٝاتٚ ١ٝايـةٓاع ،١ٝأهةش ايةتػرل يف املةٛاد ايطبٝعٝة ١يف
ايهآ٥ات اؿ ،١ٝايعًُٝات ايهُٝٝا ١ٝ٥يف َعاؾ ١املًٛهات ٚتٓك ١ٝايب.١٦ٝ

 1423اًِ ايبٚ ١٦ٝايدالق ت اذت 3 :١ٜٛٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  1227ايؼهٌ ٚايذلنٝب يًهآ٥ات اؿ / ١ٝذٛٝإ
ٜٛكح ٖزا املكةشس َةذخٌ إىل عًةِ ايب٦ٝة ،١املبةاد ٨ا٭طاطة ١ٝيعًةِ ايب٦ٝة ،١ب٦ٝة ١اجملتُعةات،
أٜض اجملتُعات ،ايتعاقب ايب٦ٝة ،ٞا٭ْظُة ١ايبٝ٦ٝةَ ،١ؼةه٬ت ايب٦ٝةٚ ١أخطاسٖةا ،إداس ٠املةٛاسد
ايبٚ ١ٝ٦ٝتكٛميٗا ،ايذلب ١ٝايب.١ٝ٦ٝ

َ1424دخٌ إىل ايتكٓ ٝت اذتٚ ١ٜٛٝتطبٝك تٗ  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  1134عً ّٛذٝات ١ٝعاَ)2( ١
ٜٛكح ٖزا املكشس ا٫نتؼاؾات اؿذٜث ١يف عًِ ا٭ذٝا ٤اييت تٓتخ عٓٗا تطبٝكةات يف ايٓبةات
ٚاؿٛٝإ ٚاٱْظةإ يف فةا٫ت ايطةب ٚايضساعةٚ ١ايـةٓاعٚ ١اشلٓذطة ١ايٛساهٝةٚ ،١أطؿةاٍ ا٭ْابٝةب
ٚاختٝةةاس ايـةةؿات املتُٝةةض ٠أ ٚاملكاَةة ١يٮَةةشاضٚ ،ؼظةةني ايٓظةةٌ يف ايٓبةةات ٚاؿٝةةٛإٚ ،ايتكٓٝةة١
اؿ ١ٜٛٝبؼةهٌ عةاّ َةع اطةتعشاض ايلةٛابط ا٫جتُاعٝة ١ايةيت تةٓظِ ٖةز ٙايعًُٝةات تبعة ًا يًكةِٝ
ا٫جتُاع.١ٝ
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 1426فٝص ٤ ٜاذت ي ١ايصًب 3 :١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َٝ 1328هاْٝها ايهِ
ٜتٓةةاٖ ٍٚةةزا املكةةشس ايذلنٝةةب ايبًةةٛس ،ٟاؿٝةةٛد ايبًةةٛسٚ ،ٟايؼةةبه ١ٝايعهظةة ،١ٝايكةة،٠ٛ
ايشابطةةة ١ايبًٛسٜةةة ،١اٖ٫تةةةضاصات ايبًٛسٜةةة ،١ايٓطةةةام ( )Phononsاؿةةةشاس ٠ايٓٛعٝةةة ١يٮجظةةةاّ
ايـًب ،١ا٫يهذلْٚات اؿش ٠يف ايبًٛساتْ ،ظش ١ٜايٓطام ( ،)Band Theoryططٛل ؾرلَ.ٞ

 1427اًِ ٚظ ٥ف اذتٛٝإ 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1134عً ّٛذٝات ١ٝعاَ)2( ١
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس َؿٗ ّٛايٛذذ ٠ايٛظٝؿ ١ٝيًُاد ٠اؿَ ١ٝةٔ خة ٍ٬اطةتعشاض عًةِ ايٛظةا٥ـ
اـًَٚ ،١ٜٛؿٗ ّٛايتٓٛع ايٛظٝؿ ٞاؿ َٔ ٟٛٝخ ٍ٬اطتعشاض ا٭منا املختًؿ ١يًتػزٚٚ ،١ٜظا٥ـ
أجٗةةض ٠اشللةةِ ٚايتةةٓؿع ٚايةةذٚسإ ٚا٫طةةتٓاد ٚاؿشنةة ١يف ايعةةا اؿٝةةٛاَْٚ ،ٞؿٗةة ّٛا٫تـةةاٍ
اؿٛٝاْ َٔ ٞخ ٍ٬اطتعشاض ا٫طتكباٍ اؿٛاطٚ ٞا٫طةتع ّ٬ايعـةيبٚ ،ا٫طةتحابات ايعلةً١ٝ
ٚايػذٜةةٚ ١ايظةةًٛنَٚ ،١ٝؿٗةة ّٛا٫طةةتتباب عةةدل ايتػزٜةة ١ايشاجعةةٚ ١ايتٓظةةٝل اشلشَةة ْٞٛباطةةتعشاض
ايتٓظ ِٝايتٓاكرٚ ٞا٭طشال ٚٚظا٥ـ ايػذد ايـُاٚ ٤اؾٗاص ايتٓاطًَٚ ،ٞؿٗة ّٛتٛظٝةـ ايؿا٥ةذ٠
املعشؾ َٔ ١ٝعًِ اؿٛٝإ يف اطتخذاَات ؽــٚ ١ٝتطبٝكٚ ،١ٝاؾض ٤ايعًُ.ٞ

1428اًِ األدٓ 3 :١ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1227ايؼهٌ ٚايذلنٝب يًهآ٥ات اؿ / ١ٝذٛٝإ 1427 ،عًِ ٚظا٥ـ اؿٛٝإ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس َشاذٌ ته ٜٔٛأجٓ ١اؿٛٝاْةات ايؿكاسٜةٚ ١اي٬ؾكاسٜةٚ ،١ايُٓةٚ ٛايتحةذد،
َع ْبةز ٠عةٔ تشنٝةب ا٭جٓة ١املختًؿةٚٚ ١ظا٥ؿٗةا يًرٝةٛإ ايبةايؼ ٚعًُٝةات تهٜٗٓٛةا َةٔ اـٜ٬ةا
اؾشه ١َٝٛا٭ٚيٚ ،١ٝاؾض ٤ايعًُ.ٞ

 1429صٓ ا ت ن 3 :١ٝ٥ ُٝٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل إْٗا ٤املظت ٣ٛايثاي
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس ايـٓاعات ايعلة- ١ٜٛبةذل ٚنُٝاٜٚةاتَ ،بًةٛساتَٓ ،ظؿةات ،دٖاْةات،
َبٝذات ،املٛاد ٚايعًُٝات ايهُٝٝا ١ٝ٥يف ايـٓاعات ايػزا ( ١ٝ٥ذؿةظ ،تػًٝةـ ،تًةْ ،ٜٔٛهٗة،١
 ،) ...بعةةةض ايـة ةٓاعات ايهُٝٝاٝ٥ةةة ١املٓتؼةةةش ٠يف املٓطكةةة ١ايعشبٝةةة ( – ١ايؿٛطةةةؿات ،ايبٛتةةةاغ،
ايضجةةةاد ،ا٭زلةةةذ ،٠ايهدلٜةةةت ،) ... ،دٚس بعةةةض املةةةٛاد ايهُٝٝاٝ٥ةةة ١يف ؼظةةةني إْتةةةاد ايطاقةةة١
ٚاطتػ٬شلا – ( خٜ٬ا ايٛقٛد ،املٛؿ٬ت ايهٗشبا.) ... ،١ٝ٥
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ؼلةةرل املشنبةةات غةةرل املذلانبةة ١أ ٚايتٓاطةةكٚ ،١ٝدساطةة ١خـا٥ـةةٗا باطةةتخذاّ تكٓٝةةات
ذذٜثَ ١ثٌ ا٭جٗض ٠املطٝاؾٚ ١ٝقٝاغ ايتٛؿ ٌٝايهٗشباٚ ٞ٥ايـؿات املػٓاطٝظ ١ٝنُةا ٜظةتخذّ
ايترلرل يف ايـٓذٚم اؾاف ٚاـط ٛاملؿشغ َٔ ١اشلٛا ،٤إخل.

 1431سًك ١حبح يف ايه 1 : ٤ ُٝٝض اَ ١دتُد1 ٠اًُ)ٞ
َتطًب طابل إْٗا ٤املظت ٣ٛايثاي
ٜٛؾش ٖزا ا ملكشس اـةدل ٠ايبرثٝة ١يًطايةب ذٝة ٜكة ّٛعلة٦ٖٝ ٛة ١ايتةذسٜع باعطةا ٤ايطة٬ب
َُٗات عثَ ١ٝثٌ قشاٚ ٠٤ؼًٚ ٌٝسق ١عثَٓ ١ٝؼٛس ٠يف املٛكٛعات اؿذٜث ١يف فاٍ ايتخـةف
ا ٚعٌُ َُٗات عث ١ٝعًُ ١ٝيف املختدل ٚعشض ايٓتا٥خ َٓٚاقؼتٗا اَا ايط٬ب.

 1451بٛاب ت ايٜٛب  3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ) ٞ
َتطًب طابل  1486تشاطٌ ايبٝاْات بايؼبهات
ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس إىل تعشٜةةـ ايطًبةة ١عًةة ٢نٝؿٝةة ١بٓةةا ٤بٛابةةات ايٜٛةةب ٚتطبٝكاتٗةةا ذظةةب
اذتٝاجةةات املظةةتخذّ ،ايتعةةشف عًةة ٢أْةةٛاع اـةةذَات ايةةيت تكةةذَٗا بٛابةةات ايٜٛةةب َثةةٌ خةةذَات
املشاط٬ت ،ا٭خبةاس ،أطةعاس ايبٛسؿةٚ ١ا٭طة ٛام املايٝة ،١اـةذَات املعًَٛاتٝة ،١قٛاعةذ ايبٝاْةات
ٚاـذَات ايذلؾ،. ...١ٝٗٝنٝؿ ١ٝتضٜٚذ خةذَات ايبٛابةَ ١ةٔ خةٚ ٍ٬اجٗة ١تطبٝكٝةَ ١تٓاطةك ١تتةٝح
اطةةتخذاّ تطبٝكةةات أخةةش ،٣ايتعةةشف عًةة ٢أْةةٛاع بٛابةةات ايٜٛةةب املختًؿةة ١ايبٛابةةات ايؼخـةة،١ٝ
ايبٛابةةةات اٱخباسٜةةة ،١بٛابةةةات ايبٛسؿةةةات ٚا٭طةةة ٛام املايٝةةة ،١ايبٛابةةةات اؿهَٝٛةةة ،١ايبٛابةةةات
ايتعً ،١ُٝٝايبٛابات ا٫جتُاع ، ١ٝبٛابات قشنات ايبر  ،ايبٛابات ايتحاسٚ،....١ٜايتعشف عًة٢
بعض ايدلفٝات َؿتٛذ ١املـذس.

 1462ايتشكٝك ت ٚاال ي ١ايسقُ 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1379أَٔ ػبهات اؿاطٛب ٚايٜٛب  1383 ,قاعذ ٠ايبٝاْات ٚإداستٗا

ٜتِ ايذلنٝض يف ٖزا املكشس عًَ ٢باد ٨ايتركٝل يف جشا ِ٥اؿاطٛب ٚعع ا٭ديٚ ١ايتعةشض
ملؿاٖ ِٝتهٓٛيٛجٝا ايهُبٛٝتش َةٔ أْظُة ١ايتؼةػٚ ٌٝأْةٛاع املًؿةات ٚنٝؿٝةْ ١كةٌ ايبٝاْةاتٜ ،ةتِ
تعشٜـ ايط٬ب عً ٢ا٭طاغ يف عع ا٭دي ١اٱيهذلٚ ١ْٝٚايتعاٌَ َعٗا؛ ؾل ٬عٔ دٚس ا٭دية ١يف
نؼـ ٬َٚذك ١جشا ِ٥ايهُبٛٝتشٚ ،اٱسٖاب ايظٝدلاْٚ ٞاؾشا ِ٥ايتكًٝذٚ ١ٜايعٓٝؿ ،١نةزيو
ٜتطشم اىل طةشم ا٫طةتحاب ١يًرةٛادث ،ايكلةاٜا املذْٝةٚ ١ا٫ذتٝةاٍ ٚايتركةل َةٔ أَةٔ املعًَٛةات،
ٚنُةةا ٜتطةةشم املكةةشس يةةبعض ايتحةةاسب ايعًُٝةة ١يتعشٜةةـ ايطةة٬ب بطةةشم ايتركٝكةةات َةةع عةةذد َةةٔ
تكٓٝات ايتركٝل رات ايـً.١
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أٖذاف املكشس ٜٗذف ٖزا املكشس اىل تعشٜـ ايطايةب بةاؾشا ِ٥ا٫يهذلْٝٚةٚ ١نٝؿٝة ١عةع
ا٫دي ١اي٬صَ ١يًتعشف عًٗٝا.
كشجةةات املكةةشس إنظةةاب ايطايةةب املٗةةاسات اي٬صَةة ١يًتعةةشف عًةة ٢اؾةةشا ِ٥ا٫يهذلْٝٚةة١
ٚريو عٔ طشٜل انظاب٘ َٗاسات ؼً ٌٝاؾشا ِ٥ا٫يهذلٚ ١ْٝٚطشم ايٛقاَٗٓ ١ٜا َٚعاؾتٗا.

 1466أَٔ ْعِ اذت ضٛب ٚقٛااد ايب ْ ٝت 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1385أْظُ ١ايتؼػ 1383 , ٌٝقاعذ ٠ايبٝاْات ٚإداستٗا

ٜعا ٖزا املكشس بتضٜٚذ ايطايب باملؿاٖ ِٝا ١َٝٓ٫املتعًك ١باخذلام اْ٫ظُة ١املعًَٛاتٝةٚ ١نٝؿٝة ١تةٛؾرل
ٚطةةا ٌ٥اؿُاٜةة ١شلةةا َةةٔ ا٫خطةةاس ايذاخًٝةةٚ ١اـاسجٝةةٚ ،١نٝؿٝةة ١بٓةةا ٤قٛاعةةذ بٝاْةةات تتلةةُٔ ايظةةش١ٜ
ٚايٓضاٖةةٚ ١تةةٛؾش املعًَٛةةٚ ،١نةةزيو اداس ٠ايـةة٬ذٝات ٚا٫دٚاس ٚايتةةذقٝل يف اداس ٠اْظُةة ١قٛاعةةذ ايبٝاْةةات
املختًؿ.١
اٖذاف املكشس اهاد ايٛع ٞيذ ٣ايطايب باُٖ ١ٝأَ اْظُ ١املعًَٛات ٚقٛاعذ ايبٝاْات ٚتةاَني ٖةزٙ
اْ٫ظُٚ ١تطٜٛش ْظِ قٛاعذ ابٝاْات املٛصع ١باطتخذاّ اٚسانٌٚ ،اداس ٠اْ٫ظُٚ ١املظتخذَني
كشجات املكشس انتظاب ايطايب املؿاٖٚ ِٝاملٗاسات اي٬صَ ١ؿُاٜة ١اْ٫ظُة ١اؿاطةٛبٚ ١ٝمحاٜة١
قٛاعذ ايبٝاْات ٚأَ قٛاعذ ايبٝاْات املٛصع ١باطتخذاّ ايدلف ١ٝاملٓاطب.١

 1471تساضٌ املدط ٝت 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1371اتـا٫ت ()2
أطةةةع َٚؿةةةاٖ ِٝإسطةةةاٍ ٚاطةةةتكباٍ املعطٝةةةات َثةةةٌ َبةةةاد ٨ؼٜٛةةةٌ اٱػةةةاس ٠ايكٝاطةةة ١ٝإىل سقُٝةةة١
ٚبةةايعهع ٚأْةةٛاع ايؼةةٝؿشات املظةةتعًُ ١يف عًُٝةة ١ايذلاطةةٌ َٚبةةاد ٨ايتحُٝةةع ايشقُةة ٞمبظةةتٜٛات٘ املختًؿةة١
ٚتشاطٌ ذضَ ١ايٓطام ا٭طاط ٞيًُعًَٛةات ايشقُٝةٚ ١ايتةأهرلات ٚا٭خطةا ٤اؿاؿةً ١عًة ٢اٱػةاس ٠ايشقُٝة١
املشطًٚ ١آي ١ٝتـرٝرٗا ٚخـا٥ف ٚٚطا ٌ٥خذَات أْظُ ١تشاطٌ املعطٝات ٚكططاتٗا ايعاَ.١

 1473بسزت ١ايػبه ت 4 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 2 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1295بشف 1373 ،)2( ١ايؼبهات احملًٚ ١ٝاْ٫ذلاْت
َؿةةاٖ ِٝأطاطةة ١ٝيف بشفةة ١ايؼةةبهات ،ايعُةةٌ َةةع بةةشاَخ اـةةادّ  /ايضبةة ٕٛباطةةتخذاّ
بشٚتٛنةة ، TCP/IP ٍٛإْؼةةا ٤سٚابةةط أْظُةة ١ا٫تـةةاٍ ْظةةاّ ا٫تـةةاٍ املٛجةة٘ ْٚظةةاّ ا٫تـةةاٍ
َتعذد ايضبا ،ٔ٥ايتطبٝكات ايدلف ١ٝيًؼبهات.
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 1475إ از ٠غبه ت االتص ٍ ٚأَٓٗ  3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1373ايؼبهات احملًٚ ١ٝاْ٫ذلاْت
َٛهٛقٝةة ١ػةةبهات ا٫تـةةاٍ ٚأَٓٗةةا ٚأَةةٔ ايٓظةةاّ ٚبشٚتٛنةة٫ٛت ايتؼةةؿرل املظةةتخذَ ١عةةدل
ايؼةةبهات ٚقةةذداتٗا ٚأْظُةة ١إداس ٠ايؼةةبهات ٚأدٚات َٓةةع اخةةذلام ايؼةةبه)Fire Wall( ١
ٚأْظُ ١انتؼاف ا٫قتراّ.

 1477ايتذ ز ٠االيهرت 3 :١ْٝٚض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1266تكٓ ١ٝتـُ ِٝؿؿرات ايٜٛب
ايتحاس ٠ا٫يهذلَ ١ْٝٚؿاٖ ِٝأطاط ،١ٝايتعشٜـ ،املٓٗح ،١ٝايتهٓٛيٛجٝا ٚخذَات ايتحاس٠
ا٫يهذلْٝٚةةة ٚ ١دٚس اْ٫ذلْةةةت ؾٗٝةةةاَ ،عُاسٜةةة ١اـةةةادّ ايتحةةةاس ،ٟذًةةة ٍٛايبةةةا٥ع ،أْظُةةة ١ايةةةذؾع
ا٫يهذلٚ ١ْٝٚتكٓٝاتٗاَ ،ضاٜا َٛاقةع ايتحةاس ٠ا٫يهذلْٝٚة ،١أَةٔ تطبٝكةات ايتحةاس ٠ا٫يهذلْٝٚة١
ٚمحاٜتٗا ،تهٓٛيٛجٝا املضاد ايعًا.

 1479األْعُ ١املٛشا 3 :١ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1385أْظُ ١ايتؼػٌٝ
َعُاسٜةةة ١ذٛاطةةةٝب املعاؾةةةات املٛاصٜةةة ،١أدا ٤اؿٛاطةةةٝب املتٛاصٜةةة ،١تـةةةُ ِٝاملعاؾةةةات املتٛاصٜةةة،١
املعاؾات املـؿٛؾ ،١اؿٛاطٝب ا٭ْبٛب ،١ٝتـٓٝـ ايتـاَٖٝ ،ِٝهًٝة ١املعاؾةات املتعةذد ،٠ايتطبٝكةات
املتٛاص ،١ٜتعشٜـ با٭ْظُ ١املٛصعٚ ١تٓظ ِٝتٛصٜعٗا ًَٚخف ملباد ٨بشف ١ايٓظِ املٛصع.١

 1481اْعُ ١املدً َٛت اال از 3 :١ٜض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1383قاعذ ٠ايبٝاْات ٚاداستٗا
َكذَةة ١يف عًةةِ أْظُةة ١املعًَٛةةات ا٫داسٜةة ،)MIS( ١املؿةةاٖ ِٝاؿذٜثةة ١يًتعشٜةةـ بأْظُةة ١املعًَٛةةات
ا٫داسٜةة ،١املٓٗحٝةةات اؿذٜثةة ١املظةةتخذَ ١يف بٓةةا ٚ ٤تـةةُ ِٝأْظُةة ١املعًَٛةةات ا٫داسٜةة ،١دٚس تهٓٛيٛجٝةةا
املعًَٛات يف بٓا ٚ ٤تـُ ِٝأْظُةَ ١عًَٛةات اداسٜةْ ١اجرة ٚ ١ؾعاية٘ ،ايُٓةارد اؿذٜثة ١يف اطةتخذاّ أْظُة١
املعًَٛات ا٫داس ١ٜيف ذٌ املؼه٬ت ا٫داس ٚ ١ٜاملظاعذ ٠يف أْظُة ١اؽةار ايكةشسسات ( ،)DSSتطبٝكةات
عًُ ١ٝعً ٢بٓا ٤أْظَُ ١عًَٛات اداس ١ٜعًُٝا ٶ ،ايطشم اؿذٜث ١يف اختباس لةال  ٚؾعايٝة ١أْظُة ١املعًَٛةات
ا٫داس.١ٜ
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 1484ايرن  ٤االصطٓ اٚ ٞاألْعُ ١ارتبس 3 :٠ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1381ؼً ٌٝاْ٫ظُٚ ١تـُُٗٝا
َكذَ ١يف ايزنا ٤ا٫ؿطٓاع ،ٞذظاب املٓطل ،متث ٌٝاملعًَٛات بايكٛاعذ ،أطايٝب أخش٣
يتُثٝةةةٌ املعًَٛةةةات ،ا٭ْظُةةة ١اـةةةبرل ،٠يػةةةات ايدلفةةة ١املظةةةتخذَ ١يف ايةةةزنا ٤ا٫ؿةةةطٓاعٞ
( ،)PROLOG, LISPاطتخذاَات عًُ ،١ٝتطًعات َظتكبً.١ٝ

 1485ضبط أْعُ ١املدً َٛت ٚأَٓٗ  3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1383قاعذ ٠ايبٝاْات ٚإداستٗا
َؿةةاٖ ِ ٝكةةبط ا٭ْظُةة ١اؿاطةةٛب ،١ٝمحاٜةة ١ايٓظةةاّ اؿاطةةٛبٚ ٞتكٝةة ِٝاملخةةاطش ،تطةةٜٛش
طٝاطات اؿُاَٚ ١ٜظا ٌ٥ايتعشٜـ ٚايتٛهٝل ٚؼذٜةذا نًُةات ايظةش ٚٚطةا ٌ٥ايتعشٜةـ ا٭خةش،٣
أْظُةةةةةةةٚ ١بشفٝةةةةةةةات َكاَٚةةةةةةة ١ايؿرلٚطةةةةةةةاتٚ ،اؾةةةةةةةذسإ ايٓاسٜةةةةةةة ،Firewalls ١ايتؼةةةةةةةؿرل
ْ ،Cryptographyظةِ ؼةش ٟا٫خةذلام (،IDS) Intrusion Detection Systems
ٚأَٔ ايؼبهات اؿاطٛبٚ ١ٝاييت متثٌ يف فًُٗا ٚطا ٌ٥ا٭َٔ ايتكٓ ١ٝيف ايٛقت اؿاكش.

 1486تساضٌ ايب ْ ٝت ب يػبه ت 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1291تـَُٓ ِٝطل اؿاطٛب
ٜشنض َكشس ػبهات اؿاطٛب عً ٢املؿاٖ ِٝا٭طاطٚ ١ٝاملبادٚ ٨ايتكٓٝات املظتخذَ ١يف
ايؼةبهات ،ؾٝعةشض املؿةاٖ ِٝا٭طاطةٚ ١ٝتؼةٌُ :ايدلٚتٛنة٫ٛتَٚ ،عُاسٜة ١ايؼةبهات،
ٚايُٓارد املشجعٚ ،١ٝايطبكاتٚ ،اـةذَاتٚٚ ،اجٗة ١ايتطبٝةلٚ ،ايتحُٝةعٚ ،ايتبةذٚ،ٌٜاملعاٜرل .
نُةا ٜكةذّ حملة ١عاَة ١عةٔ ا٫تـةا٫ت ايشقُٝةَ ١ةٔ َٓظةٛس ػةبهات اؿاطةٛب ٚتؼةٌُ
املٛكةٛعات ايتايٝةَ: ١عُاسٜة ١اٱْذلْةت )ٚ (TCP/IPبشٚتٛن٫ٛتٗةاٚ ،تطبٝكةات ايؼةبه،١
ٚا٫ذتكإ ٚايتذؾل ٚايةترهِ با٭خطةاٚ ،٤ايتٛجٝة٘ ٚايتؼةبٝوٚ،بشٚتٛن٫ٛت سبةط ايبٝاْةات،
ٚانتؼاف اـطأ ٚتـرٝر٘ٚ ،ؽـٝف ايكٓةاٚ ،٠بشٚتٛنة٫ٛت ايٛؿة ٍٛاملتعةذدٚٚ ،طةا٥ط
ا٫تـاٍَٛٚ،كةٛعات كتةاس ٠يف ايؼةبهات اي٬طةًهٚ ١ٝاملتٓكًة. ١نُةا ٜػطة ٞأطاطةٝات
بشف ١ايؼبه ١باطتخذاّ املكابع.
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 1489أَ ٚمح  ١ٜتطبٝك ت ايٜٛب  3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ) ٞ
َتطًب طابل  1486تشاطٌ ايبٝاْات بايؼبهات
ٜٗذف ٖزا املكشس اىل تعشٜـ ايطًب ١بًُر ١عاَ ١عٔ َؼانٌ أَ اؿٛاطٝب ،كبط ْظةِ
املعًَٛةةات ٚتةةةذقٝكٗا ،تكٝةةة ِٝاملخةةةاطش ٚإداستٗةةةا ،ايظٝاطةةةات اَٝٓ٫ةةة ١املتبعةةة، ١ايتٛهٝةةةل،ايدلاَخ
امللةةاد ٠يًؿرلٚطةةات،اؾذسإ ايٓاسٜةةْ ، ١ظةةِ ؼةةش ٟا٫خةةذلام ،اشلٓذطةة ١ا٫جتُاعٝةة ،١اَةةٔ
ايؼةةةةةبهات،محا ١ٜايبٓٝةةةةة ١ايترتٝةةةةة ١يًُعًَٛةةةةةات ،محاٜةةةةةَٛ ١اقةةةةةع ايٜٛةةةةةب  ،اَةةةةةٔ ايتحةةةةةاس٠
ا٫يهذل،١ْٝٚايثػشات ا ١َٝٓ٫يًٜٛب  ،ايتؼؿرل ٚايتكٓٝات ا ١َٝٓ٫املتطٛس ٠يف ايتؼؿرل  ،املٛهٛق،١ٝ
أَ املٛبا، ٌٜأَ اؿٛطب ١ايظراب ، ١ٝاملخاٚف املتعًك ١باــٛؿٚ ١ٝايكلاٜا ا٫خ٬ق.١ٝ

َ 1492ػسٚع ايتدسز اً 3 :)ّٛض ا ت َدتُدْ 1 ٠عس 2 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل يف املظت ٣ٛايشابع
ٜٗذف املكةشس إىل تضٜٚةذ ايطًبة ١باملٗةاسات ايلةشٚس ١ٜيهتابةَ ١ؼةاسٜع ؽةشجِٗٚ ،تةٛظٝؿِٗ
٭طاطٝات ايبر ايعًُ ٞخاؿ ١اؾاْب ايعًُٜٚ ،َ٘ٓ ٞؼتٌُ عًة ٢أطاطةٝات نتابة ١املؼةشٚع؛
اختٝاس َٛكٛع املؼةشٚعٚٚ ،كةع خطتة٘ٚ ،عةع َادتة٘ٚ ،تأيٝؿٗةاٚ ،سبطٗةاٚ ،ؼًًٝةٗاٚ ،نٝؿٝة١
تٛهٝةةل املةةاد ٠ايع ًُٝةةٚ ،١تشتٝةةب قاُ٥ةةَ ١ـةةادس ايبرة َٚشاجعةةَ٘ ،ةةع أَثًةة ١تٛكةةٝرٚ ١ٝتطبٝكٝةة،١
تظٌٗ عً ٢ايطايب أَش نتابَ ١ؼشٚع٘.

َ 1493ػسٚع ايتدسز ز ٜض ٝت) 3 :ض ا ت َدتُدْ 1 ٠عس 2 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل إْٗا ٤املظت ٣ٛايثاي
ٜٗذف املكةشس إىل تضٜٚةذ ايطًبة ١باملٗةاسات ايلةشٚس ١ٜيهتابةَ ١ؼةاسٜع ؽةشجِٗٚ ،تةٛظٝؿِٗ
٭طاطٝات ايبر ايعًُ ٞخاؿ ١اؾاْب ايعًُٜٚ ،َ٘ٓ ٞؼتٌُ عًة ٢أطاطةٝات نتابة ١املؼةشٚع؛
اختٝاس َٛكٛع املؼةشٚعٚٚ ،كةع خطتة٘ٚ ،عةع َادتة٘ٚ ،تأيٝؿٗةاٚ ،سبطٗةاٚ ،ؼًًٝةٗاٚ ،نٝؿٝة١
تٛهٝةةل املةةاد ٠ايعًُٝةةٚ ،١تشتٝةةب قاُ٥ةةَ ١ـةةادس ايبرة َٚشاجعةةَ٘ ،ةةع أَثًةة ١تٛكةةٝرٚ ١ٝتطبٝكٝةة،١
تظٌٗ عً ٢ايطايب أَش نتابَ ١ؼشٚع٘.

ٖٓ 1494دض ١ايربزت ٝت3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1381ؼً ٌٝا٭ْظُٚ ١تـُُٗٝا
َؿاٖ ِٝأطاط ١ٝتعشٜـْٛ ،ع ١ٝايدلفٝاتٚ ،هٛق ١ٝايدلفٝاتَ ،ؼاسٜع ايدلفٝات ،دٚس٠
ذٝةا ٠ايدلفٝةةات ،ايطشا٥ةةل ٚا٭دٚات ٚايتكٓٝةةات ٚدٚسٖةةا يف ٖٓذطةة ١ايدلفٝةةات ،ؼًٝةةٌ ا٭ْظُةة١
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َٚشاذًةةٗا ٚتكٓٝاتٗةةا ،تـةةُ ِٝأْظُةة ١ايدلفٝةةات ٚتكٓٝاتٗةةا ،تـةةُ ِٝايُٓةةٛرد ،تٓؿٝةةز ايدلفةة،١
اختباس ايدلف ،١تٛهٝل ا٭ْظُ ١ايدلف ،١ٝؿٝاْ ١ا٭ْظُ ١ايدلفٚ ١ٝتطٜٛشٖةا ،إداس ٠ايدلفٝةات
ٚاملٛكٛعات رات ايع٬قة ١بةزيو ؾشٜةل ايعُةٌ ،تٛصٜةع املظةٚ٪يٝات ،ايتخطةٝط ،إداس ٠ايتهًؿة،١
إداس ٠اؾذٚيةة ١يتظةةً ِٝايدلفٝةةٚ ١تشنٝبٗةةا ،تـةةُٚ ِٝاجٗةةات ايتخاطةةب  ،ؾرةةف ايدلفٝةةات،
ا٭دٚات املظاعذ ٠يف ٖٓذط ١ايدلفٝات.

 1495ايسضِ ب ذت ضٛب 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1276جدل خط 1291 ، ٞبشف)1( ١
ايشط ِ باؿاطٛب ٚتطبٝكات٘ ،أجٗض ٠ايعشض ٚاٱدخاٍ ،سطِ اـط ٛاملظةتكٚ ١ُٝايةذٚا٥ش
ٚا٭ذةةشف ٚخٛاسصَٝاتٗةةا ،ايتكًةةٚ ِٝايٓٛاؾةةز َٚشاؾةة ٧ايشٜ٩ةة ،١امللةةًعات ٚتعب٦تٗةةا ،ايترةة٬ٜٛت يف
املظت ٣ٛمبكاٜٝع ْظب ،١ٝايذٚساْات ٚاٱصاذ ،١ايظ ٚ ٍ٬ا٭يٛإ ،اٱذذاهٝات ايعاملٚ ١ٝايكٝاط،١ٝ
ايشطِ ايتؿاعً ،ٞؼشٜو ايـٛس ٚاٱٜكْٛات ،اجملظُات ،سطِ املٓرٓٝات.

َ 1497ػسٚع ختسز  2 :)1ض اَ ١دتُدْ 1 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل اْٗا 91 ٤طاعَ ١عتُذ 1383 ،٠قاعذ ٠ايبٝاْات ٚاداستٗا
ٜشتبط ايطايب َع عل ١٦ٖٝ ٛتذسٜع ،ذٜ ٝعني ي٘ املؼةشٚع ايتطبٝكة ٞبعةذ إْٗةا ٤املظةت٣ٛ
ايثاي ٜ ،ك ّٛايطايب بذساط ١املؼشٚع ٚتكذ ِٜتكشٜش ايذساط ١ملشذًيت ايترً ٚ ٌٝايتـَُٚ ِٝكذلل
يتٓؿٝز ٙيف املشذً ١ايتاي.١ٝ

َ 1498ػسٚع ختسز  2 :)2ض اَ ١دتُد 2 ٠اًُ)ٞ
َتطًب طابل َ 1497ؼشٚع ؽشد ()1
ٜك ّٛايطايب بإنُاٍ تٓؿٝز املؼشٚع احملذد يف املشذً ١ايظابكٜٚ ١ك ّٛمبٓاقؼ ١املؼشٚع.

َ 1499ػسٚع ايتدسز 4 :ض ا ت َدتُدْ 1 ٠عس 3 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل اْٗا ٤املظت ٣ٛايثاي  1383 ،قاعذ ٠ايبٝاْات ٚاداستٗا
ٜكذّ ايط٬ب َٔ خةٖ ٍ٬ةزا املكةشس عـةاسَ ٠ةا تعًُةَ ٙٛةٔ َعشؾة ١خة ٍ٬دساطةتِٗ ملكةشسات
اـط ١ايذساط ١ٝيتركٝل املؼشٚع ايٓٗاٖٚ .ٞ٥زا ٜتطًب َِٓٗ عع َعًَٛات ذ ٍٛاملٛكٛع املكةذلل
ٚؼكٝةةل ايتكشٜةةش ايٓٗةةاٚ ٞ٥نةةزيو تطةةٜٛش ايٓظةةاّ املكةةذلل عًُ ٝة ًا .يف ٖةةز ٙاملشذًةة ،١هةةب عًةة٢
ايطةة٬ب ايكٝةةاّ عًُ ٝةاً ظُٝةةع َشاذةةٌ تطةةٜٛش ايٓظةةاّ احملةةذدٚ ٠ايةةيت متةةت دساطةةتٗا يف َظةةاقات
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اخةةشٚ (٣بةةا٭خف ٖٓذطةة ١ايدلفٝةةات ) ٜٚةةتِ الةةاص املؼةةشٚع ؼةةت إػةةشاف أذةةذ أعلةةا٦ٖٝ ٤ةة١
ايتذسٜعٜ .طًب َٔ ايط٬ب تكذ ِٜعشض ػؿ ٟٛبٛجٛد بعض أعلا ١٦ٖٝ ٤ايتذسٜع احملهُني.
ٜظُح يًط٬ب ايعٌُ بؼهٌ ؾشد ٟأ ٚيف فُٛعات.

 3211ايصش ١ايد َٚ ١مح  ١ٜايب 2 :١٦ٝض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
ٜتٓةةاٖ ٍٚةةزا املكةةشس َبةةاد ٨ايـةةرٚ ١املةةشض ،ا٫ذـةةا٤ات اؿٜٛٝةة ،١ايعٛاَةةٌ ايظةةهاْ١ٝ
ٚايـر ،١ا٭منا ايـر ١ٝيف ايبًذإ ايٓاَٚ ١ٝاملتكذَ ،١ايشعا ١ٜايـةرَٚ ١ٝظةتٜٛاتٗا املختًؿة،١
َؼانٌ ؿر ١ٝكتاس ،٠ايتثكٝـ ايـر ،ٞاملؼه٬ت ايب ،١ٝ٦ٝاٱؿرال ايبٚ ٞ٦ٝمحا ١ٜايب.١٦ٝ

َ 4131ب ئ احمل ضب 3 :)1 ١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
تعشٜةةـ احملاطة بَ ١ةةع بٝةةإ أُٖٝتٗةةا ،ايٓظةةاّ احملاطةةيب ٚعٓاؿةةش ٙا٭طاطةةْ ،١ٝظشٜةة ١ايكٝةةذ
املضدٚد ،ايعًُٝات املتعًكة ١بـةاذب املؼةشٚع ،ايعًُٝةات ايٓكذٜة ١مبةا يف ريةو ايعًُٝةات املـةشؾ١ٝ
َٚةةزنش ٠تظةةة ١ٜٛاملبًةةةؼ ،عًُٝةةةات ايبلةةاعٚ ١اــةةةِ ،ا٭ٚسام ايتحاسٜةةةَٚ ١عاؾتٗةةةا ،ا٭ؿةةةٍٛ
ايثابت ،١إعذاد َٝضإ املشاجع.١

 4447أْعُ ١املدً َٛت احمل ضب 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  1383قاعذ ٠ايبٝاْات ٚإداستٗاَ 4131 ،باد ٨احملاطب)1( ١
ٜٗذف ٖزا املكشس إىل تعشٜـ ايطايب باملؿاٖ ِٝا٭طاط ١ٝذ ٍٛأْظُ ١املعاؾ ١احملاطبٚ ١ٝ
أْظُةة ١املعًَٛةةات احملاطةةبٚ ١ٝايؿةةشم بُٗٓٝةةا ٚ ،ايؼةةبهات ٚايتهٓٛيٛجٝةةا املظةةتخذَ ١يف أْظُةة١
املعًَٛةةات احملاطةةبٚ ١ٝنةةزيو عةةشض يةةبعض منةةارد َةةٔ أْظُةة ١املعًَٛةةات احملاطةةبٚ ١ٝنٝؿٝةة١
تـةةُٚ ِٝتٓؿٝةةز ا٭ْظُةة ١اؾضٝ٥ةة ١يف أْظُةة ١املعًَٛةةات احملاطةةبَ ١ٝثةةٌ ؿةةٝاغْ ١ظةةاّ املبٝعةةات
ٚطًبات ايعُ ٚ ،٤٬ؿٝاغْ ١ظاّ ايؿٛاترل  ٚاملكبٛكات ايٓكذٚ ١ٜذظابات ايضبا ٚ ٔ٥ؿةٝاغْ ١ظةاّ
املؼةةذلٜات  ٚاملةةذؾٛعات ٚذظةةابات املةةٛسدٚ ٜٔنةةزيو ؿةةٝاغْ ١ظةةاّ ايةةترهِ بةةاملخضْٚ ٕٚظةةاّ
املٛاسد ايبؼشٚ ١ٜؿٝاغْ ١ظاّ ا٭طتار ايعاّ  ٚايتكاسٜش املاي.١ٝ

 5311تهٓٛيٛد ٝايتدً 3 :ِٝض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس إىل تُٓٝةة ١اؿـةة ١ًٝاملعشؾٝةةٚ ١املٗاسٜةة ١اـاؿةة ١بتهٓٛيٛجٝةةا ايتعًةة،ِٝ
ٚميهةةٔ ايطايةةب َةةٔ تٛظٝةةـ ايتكٓٝةةات ايتعًُٝٝةة ١يف عًُةةٝيت ايتعًةةٚ ِٝايةةتعًِٚ ،ريةةو َةةٔ خةةٍ٬
تعشكةة٘ يًُؿةةاٖ ِٝايشٝ٥ظةة ١يف تهٓٛيٛجٝةةا ايتعًةةٚ ،ِٝأيةةٛإ َةةٔ ا٭ْؼةةط ١ايتعًُٝٝةةٚ ١ايٛطةةا٥ط
املتعذدٚ ٠املٓٗاد ايتهٓٛيٛجٚ ٞايتـُ ِٝايتعًٚ ُٞٝاؿاطٛب ٚاْ٫ذلْت.

165

 5312تصُ ِٝايتدزٜظ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  5311تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ
ٜشنض ٖزا املكشس عًَ ٢اٖ ١ٝتـُ ِٝايتعًٚ ،ِٝاـًؿ ١ٝايٓظشٜة ١يعًةِ تـةُ ِٝايتعًة،ِٝ
ٚمنارجةة٘ٚ ،ؼذٜةةذ ا٭ٖةةذاف ايذلبٜٛةة ١ايعاَةةٚ ١ا٭ٖةةذاف ايظةةًٛن ١ٝاـاؿةةٚ ،١ؼًٝةةٌ ايؼةةشٚ
اـاسجٚ ١ٝايذاخً ١ٝيًتعًٚ ،ِٝؼًٝةٌ احملتة ٣ٛايتعًُٝةَٚ ،ٞبةاد ٨تٓظُٝة٘ٚ ،تـةُ ِٝا٫ختبةاسات
ايترـةةةٚ ،١ًٝٝؼذٜةةةذ اطةةةذلاتٝحٝات ايتعًةةةٚ ،ِٝؼذٜةةةذ املةةةٛاد ايتعًُٝٝةةة ،١ايٛطةةةاٚ ،ٌ٥ا٭ْؼةةةط١
ايذلبٚ ،١ٜٛتـُ ِٝاملٓؼطات ايعكًٚ ،١ٝتـُ ِٝعًُٝات ايتك ِٜٛايتؼهٚ ،ًٞٝايتك ِٜٛاؾُع.ٞ

ٖ َٓ 5313ر ايبشح ايدًُ3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
أطةةًٛب ايبر ة ايعًُةةٖ ٞةة ٛأنثةةش أطةةايٝب ذةةٌ املؼةةه٬ت جةةذٚ ٣ٚؾاعًٝةة ،١ؾٗةةٜ ٛتظةةِ
بايتٓظٚ ِٝايٛكةٛل ٚاملٛكةٛعٚٚ ١ٝكةع ايبةذا ٌ٥أَةاّ َعةاٜرل يتكة ِٜٛؾاعًٝتٗةا ٚجةذٚاٖا يف ؿةٛس٠
َٛكٛع ١ٝبعٝذ ٠عةٔ املة٪هشات ايؼخـةٚ ١ٝايزاتٝة ،١يةزا وتةاد إيٝة٘ نةٌ ؾةشد ملٛاجٗةَ ١ؼةانً٘
ٚؼذٜاتٗا.
ٜٗٚةةذف املكةةشس إىل تعشٜةةـ ايطايةةب مبٓةةاٖخ ايبر ة  ٚطشا٥كةة٘ ٚإنظةةاب٘ املٗةةاسات اي٬صَةة١
يًكٝاّ بايبر ٚ ،ريو َةٔ خة ٍ٬دساطةت٘ يًُٛكةٛعات ا٭طاطة ١ٝاٯتٝةَٓ ١ةاٖخ ايبرة

َاٖٝتة٘

ٚأْٛاعَ٘ ،ؼهً ١ايبر ٚؿٝاغ ١ايؿشكٝات ٚتـُ ِٝايبر ٚ ،اجملتُع ٚايعٓٝةٚ ،١أدٚات عةع
ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚنتاب ١تكشٜش ايبر .

 5321ايك ٝع ٚايتك ِٜٛيف ايتدًِ ٚايتدً 3 :ِٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓةةةاٖ ٍٚةةةزا املكةةةشس املؿةةةاٖ ِٝا٭طاطةةة ١ٝيف عًُٝةةة ١ايكٝةةةاغ ٚايتكةةةٚ ،ِٜٛدٚس ايكٝةةةاغ
ٚايتكةةة ِٜٛيف ايتةةةذسٜعٚ ،فةةةا٫ت ايكٝة ةاغ ٚأطةةةايٝب٘ٚ ،بٓةةةا ٤اختبةةةاس ايترـةةة )1( ٌٝايتخطةةةٝط
ي٬ختبةةةةاسٚ ،بٓةةةةا ٤اختبةةةةاس ايترـةةةةٚ ،)2( ٌٝبٓةةةةا ٤اختبةةةةاس ايترـةةةةٚ ،)3( ٌٝإخةةةةشاد ا٫ختبةةةةاس
ٚتـرٝر٘ٚ ،خـا٥ف ا٫ختباس اؾٝذٚ ،أطاطٝات اٱذـا ٤يف عًُ ١ٝايكٝاغ ٚايتك.ِٜٛ

 5469أض يٝب تدزٜظ ايس ٜض ٝت 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜعاا ٖةزا املكةشس املعشؾة ١ايشٜاكةٚ ١ٝايبٓة ٢ايشٜاكةٚ ،١ٝطةشم تةذسٜع نةٌ َٓٗةا املؿةاِٖٝ
اشلٓذطٚ ١ٝاؾدل ،١ٜايتعُُٝات ايشٜاك ،١ٝاـٛاسصَٝةات اؾدلٜةٚ ١املٗةاسات ،ايدلٖةإ ايشٜاكة،ٞ
املظاذات ٚاؿح ،ّٛايٛطا ٌ٥ايتعًٚ ١ُٝٝا٭يعاب ٚا٭منا ايشٜاك.١ٝ
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