
 
 
 

         
      

 
 

 

 كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ  –عبيؼخ أعٕٛغ 

 (1029- 1028) عـام / 

 

 

 

 

 

 

  .أدٔارّ انًخزهفخ ٔاعزخذاو انؼهًٙ انجحش ٔيُٓغٛبد أعبعٛبد رؽجٛكأٌ ٚغٛذ  1ْـ/

 .انزخصص يغبل فٙ ٔاعزخذايّ انزحهٛهٙ انًُٓظأٌ ٚؽجك  2ْـ/

 .انًُٓٛخ فٙ يًبسعزّ انؼاللخ راد انًؼبسف يغ ٔديغٓب انًزخصصخ انًؼبسف أٌ ٚؽجك 3ْـ/

 .انزخصص يغبل فٙ انحذٚضخ ٔانشؤٖ انغبسٚخ ثبنًشبكم ٔػٛب أٌ ٚظٓش 4ْـ/

 .نٓب حهٕال ئٚغبد ٔ انًُٓٛخ انًشكالد أٌ ٚحذد 5ْـ/



 
 
 

         
      

 
 

 

 كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ  –عبيؼخ أعٕٛغ 

 ٚخذو ثًب انًُبعجخ انزكُٕنٕعٛخ ٔاعزخذاو انٕعبئم انًزخصصخ، انًُٓٛخ انًٓبساد يٍ يُبعت َؽبق أٌ ٚزمٍ 6ْـ/

 .انًُٓٛخ يًبسعزّ

 .انؼًم فشق لٛبدح ػهٗ ٔانمذسح ثفبػهٛخ أٌ ٚزٕاصم 7ْـ/

 .يخزهفخ يُٓٛخ عٛبلبد فٙ انمشاساد أٌ ٚزخز 8ْـ/

 .ػهٛٓب ٔانحفبؾ اعزفبدح أػهٙ ٚحمك ثًب انًزبحخ انًٕاسد أ ٕٚظف 9ْـ/

 .ٔاإللهًٛٛخ انؼبنًٛخ ظٕء انًزغٛشاد فٙ انجٛئخ ػهٗ ٔانحفبؾ انًغزًغ رًُٛخ فٙ ثذٔسِ انٕػٙأٌ ٚظٓش  11ْـ/

 .انًُٓخ ثمٕاػذ ٔاالنزضاو ٔانًصذالٛخ ثبنُضاْخ االنزضاو ٚؼكظ ثًب أٌ ٚزصشف 11 ْـ/

 .انًغزًش انزؼهى ػهٙ ٔلبدسًا ٔيُٓٛب أكبدًٚٛب رارّ أٌ ًُٚٙ 12 ْـ/

 ٛخ. ئثذٔس انشػبٚخ انصحٛخ ٔانٕلب أٌ ٚهى 13ْـ/

 انخصبئص ٔاألعظ انفغٕٛنٕعٛخ فٗ يغبل فغٕٛنٕعٛب انشٚبظخ.  أٌ ٚحذد 14ْـ/

 اإلصبثبد انشٚبظٛخ ٔيغججبد اإلصبثخ ٔؼشق ئعؼبفٓب.  أٌ ٚحذد 15ْـ/

 يشكالد انصحخ ٔانزشثٛخ انصحٛخ فٗ انًغبل انشٚبظٙ.  أٌ ٚحذد 16ْـ/

 االَحشافبد ٔانزشْٕبد انمٕايٛخ انشبئؼخ فٗ انًشاحم انغُٛخ انًخزهفخ.  أٌ ٚحذد 17ْـ/

 انجشايظ انٕلبئٛخ ٔانؼالعٛخ. ؼشق لٛبط االَحشافبد انمٕايٛخ ٔٔظغ  أٌ ٚغٛذ 18ْـ/

 : فة من الربنامجداملخرجات التعليمية املسته -2

 انًؼشفخ ٔانفٓى :  2/1 

 ٚكٌٕ انخشٚظ لبدسًا ػهٗ: ،يبعغزٛش ػهٕو انصحخ انشٚبظٛخ ثبَزٓبء دساعخ ثشَبيظ  

 .انؼاللخ انًغبالد راد فٙ ٔكزنك انزؼهى ثًغبل انًزؼهمخ ٔاألعبعٛبد انُظشٚبدأٌ ٚزؼشف ػهٙ  1أ/

 .انجٛئخ ػهٙ ٔاَؼكبعٓب انًُٓٛخ انًًبسعخ ثٍٛ انًزجبدل انزأصٛشأٌ ٚزكش  2أ/

 .انزخصص يغبل فٙ انؼهًٛخ بنزؽٕسادأٌ ٚهى ث 3أ/

 .انزخصص يغبل فٙ انًُٓٛخ نهًًبسعخ ٔانمبََٕٛخ األخاللٛخ انًجبدئأٌ ٚصف  4أ/

 .يغبل انزخصص فٙ انًُٓٛخ انًًبسعخ فٙ انغٕدح ٔأعبعٛبد يجبدئأٌ ٚزؼشف ػهٙ  5أ/

 .انؼهًٙ انجحش ٔأخاللٛبد أعبعٛبدأٌ ٚهى  6أ/

 يشكالد انصحخ انؼبيخ ٔاأليشاض انًؼذٚخ ٔكٛفٛخ انٕلبٚخ يُٓب. أٌ ٚزفٓى  7أ/ 



 
 
 

         
      

 
 

 

 كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ  –عبيؼخ أعٕٛغ 

 األعظ انفغٕٛنٕعٛخ نؼًم انزذسٚت انشٚبظٙ فٗ انجشايظ انزذسٚجٛخ. أٌ ٚزكش  8أ/

 أعبنٛت رؽٕٚش انمذسح انٕٓائٛخ ٔانهٛبلخ انجذَٛخ ٔرحغٍٛ انحبنخ انٕظٛفخ فٗ ثؼط األَشؽخ. أٌ ٚزؼشف ػهٙ  9أ/

 اإلعؼبفبد األٔنٛخ إلصبثبد انًالػت ٔانؽشق انًخزهفخ نالعزشفبء ثؼذ اإلصبثخ. أٌ ٚزكش  11أ/

ُشبغ انجذَٗ ٔكًعبداد بنًكَٕبد انغزائٛخ ٔأًْٛزٓب نألَغغخ ٔانؼعالد كًغبػذاد إلَزبط انؽبلخ ٔانأٌ ٚهى ث 11أ/

 أكغذح. 

 االَحشافبد ٔانزشْٕبد انمٕايٛخ انًخزهفخ ٔٔعبئم رمًٕٚٓب ٔانجشايظ انٕلبئٛخ ٔانؼالعٛخ ثٓب. أٌ ٚزؼشف ػهٙ  12أ/

 يكَٕبد انغٓبص انٓٛكهٗ نغغى اإلَغبٌ ٔانغٓبص انؼعهٗ ٔانغٓبص انحشكٗ انًفصهٗ. أٌ ٚزكش  13أ/

 انًٓبساد انزُْٛخ : 2/2

 :ػهٗ لبدسًا انخشٚظ ٚكٌٕ ،  انًبعغزٛش ثشَبيظ دساعخ ثبَزٓبء

 .نحم انًشبكم ػهٛٓب ٔانمٛبط انزخصص يغبل فٙ انًؼهٕيبد ٔٚمٛى أٌ ٚحهم  1ة/

 .انًؼؽٛبد ثؼط رٕافش ػذو يغ انًزخصصخ انًشبكم حمأٌ ٚ 2ة/

 .انًُٓٛخ انًشبكم نحم انًخزهفخ انًؼبسف ثٍٛ أٌ ٚشثػ 3ة/

 .يشكهخ ثحضٛخ حٕل يُٓغٛخ ػهًٛخ دساعخ كزبثخ أٔ ثحضٛخ دساعخ اٌ ٚغش٘ 4ة/

 .انزخصص يغبل فٙ انًُٓٛخ انًًبسعبد فٙ انًخبؼش أٌ ٚمٛى 5ة/

 .انزخصص يغبل فٙ األداء نزؽٕٚش أٌ ٚخؽػ 6ة/

 .يزُٕػخ يُٓٛخ عٛبلبد فٙ انًُٓٛخ انمشاساد أٌ ٚزخز 7ة/

 حم انًشكالد فٗ يغبل انصحخ ٔانزشثٛخ انصحٛخ ٔرٕفٛش نجؼط انًزؽهجبد. أٌ ٚ 8ة/

 رمشٚش ػهًٗ يُٓغٗ ٔئعشاء دساعبد ثحضٛخ حٕل يشكالد انصحخ ٔانمٕاو ٔئصبثبد انًالػت.  أٌ ٚكزت 9ة/

ط األَشؽخ ؽٕس أعبنٛت رذسٚجبد انمذساد انٕٓائٛخ ٔانهٛبلخ انجذَٛخ ٔرحغٍٛ انحبنخ انٕظجفٛخ نألفشاد فٗ ثؼأٌ ٚ 11ة/

 انشٚبظٛخ. 

 األعبنٛت االعزشفبئٛخ انًخزهفخ فٗ انًغبل انشٚبظٙ.  أٌ ٚزمٍ 11ة/

 كشف ػٍ االَحشافبد ٔانزشْٕبد انمٕايٛخ انًخزهفخ ٔٔعبئم رمًٕٚٓب ٔٔظغ انجشايظ انٕلبئٛخ ٔانؼالعٛخ. أٌ ٚ 12ة/

 انًٓبساد انًُٓٛخ : 2/3

 :ػهٗ لبدسًا انخشٚظ ٚكٌٕ ،  انًبعغزٛش ثشَبيظ دساعخ ثبَزٓبء

 .انزخصص يغبل فٙ ٔانحذٚضخ األعبعٛخ انًُٓٛخ انًٓبساد أٌ ٚزمٍ 1ط/



 
 
 

         
      

 
 

 

 كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ  –عبيؼخ أعٕٛغ 

 .انًُٓٛخ انزمبسٚش ٛىٔٚم أٌ ٚكزت  2ط/

 .انزخصص يغبل فٙ انمبئًخ ٔاألدٔاد انؽشقأٌ ٚمٛى  3ط/

 لذ رُغى ػٍ يًبسعخ ثؼط األَشؽخ انشٚبظٛخ  انزٙثشايظ ٔلبئٛخ يٍ اإلصبثبد أٌ ُٚفز  4ط/

 نهجشايظ االعزشفبئٛخ فٗ انًغبل انشٚبظٙ.  أٌ ٚزخؽػ 5ط/

 . اإلصبثخثؼذ  انٕظٛفٛخثبعزخذاو رذسٚجبد انمذساد انٕٓائٛخ نزحغٍٛ انحبنخ  ّرأْٛهٛثشايظ  أٌ ٚؽجك 6ط/

 االَحشافبد انمٕايٛخ ٔٔظغ انجشايظ انؼالعٛخ ٔانٕلبئٛخ.  أٌ ٚمٛظ 7ط/

 انًٓبساد انؼبيخ ٔانًزُمهخ : 2/4

 :ػهٗ لبدسًا انخشٚظ ٚكٌٕ ،  انًبعغزٛش ثشَبيظ دساعخ ثبَزٓبء

 .انًخزهفخ ثإَٔاػّ انفؼبل انزٕاصمأٌ ٚمذس ػهٙ  1د/

 .انًُٓٛخ انًًبسعخ ٚخذو ثًب انًؼهٕيبد ركُٕنٕعٛب أٌ ٚغزخذو  2د/

 .انشخصٛخ انزؼهًٛخ احزٛبعبرّ ٔرحذٚذ انزارٙ انزمٛٛىأٌ ٚغزخذو  3د/

 .ٔانًؼبسف انًؼهٕيبد ػهٗ نهحصٕل انًخزهفخ انًصبدس أٌ ٚغزخذو 4د/

 .اٜخشٍٚ أداء رمٛٛى ٔيإششاد لٕاػذأٌ ٚعغ  5د/ 

 .يخزهفخ يُٓٛخ عٛبلبد فٙ فشق ٔلٛبدح فشٚك، فٙ انؼًمأٌ ٚمذس ػهٙ  6د/

 .ثكفبءح انٕلذ ئداسحأٌ ٚمذس ػهٙ  7د/

 .ٔانًغزًش انزارٙ انزؼهىأٌ ٚغزخذو  8د/ 

ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ٔانمٛبط ٔانزمٕٚى فٗ انزخهص يٍ انزشْٕبد ٔاالَحشافبد انمٕايٛخ ٔانٕلبٚخ  أٌ ٚغزخذو 9د/

 يُٓب. 

 يإششاد ٔلٕاػذ نزحذٚذ رأصٛش انجٛئخ ػهٗ حذٔس اإلصبثبد األكضش شٕٛػًب فٗ كم َشبغ.  أٌ ٚعغ 11د/

 ئػبدح انشفبء.  أحذس انؽشق ٔانٕعبئم انًغبػذح نهزخهص يٍ اإلصبثبد ٔعشػخ أٌ ٚغزخذو 11د/

يصبدس يزؼذدح نهحصٕل ػهٗ انُظشٚبد انؼهًٛخ انحذٚضخ فٗ يغبالد انصحخ انؼبيخ ٔاأليشاض  أٌ ٚغزخذو 12د/

 انًؼذٚخ. 

انزمٛٛى انزارٗ ٔرحذٚذ انًزؽهجبد انؼبيخ نالسرمبء ٔاالعزًشاس فٗ رحذٚش انٕعبئم انزكُٕنٕعٛخ نهكشف أٌ ٚغزخذو  13د/

 ػٍ يغججبد اإلصبثخ ٔاالعزشفبء يُٓب ٔرغُت حذٔصٓب. 



 
 
 

         
      

 
 

 

 كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ  –عبيؼخ أعٕٛغ 

  .أدٔارّ انًخزهفخ ٔاعزخذاو انؼهًٙ انجحش ٔيُٓغٛبد أعبعٛبد رؽجٛكأٌ ٚغٛذ  1ْـ/

 .انزخصص يغبل فٙ ٔاعزخذايّ انزحهٛهٙ انًُٓظأٌ ٚؽجك  2ْـ/

 .انًُٓٛخ فٙ يًبسعزّ انؼاللخ راد انًؼبسف يغ ٔديغٓب انًزخصصخ انًؼبسف أٌ ٚؽجك 3ْـ/

 .انزخصص يغبل فٙ انحذٚضخ ٔانشؤٖ انغبسٚخ ثبنًشبكم ٔػٛب أٌ ٚظٓش 4ْـ/

 .نٓب حهٕال ئٚغبد ٔ انًُٓٛخ انًشكالد أٌ ٚحذد 5ْـ/

 ٚخذو ثًب انًُبعجخ انزكُٕنٕعٛخ ٔاعزخذاو انٕعبئم انًزخصصخ، انًُٓٛخ انًٓبساد يٍ يُبعت َؽبق أٌ ٚزمٍ 6ْـ/

 .انًُٓٛخ يًبسعزّ

 .انؼًم فشق لٛبدح ػهٗ ٔانمذسح ثفبػهٛخ أٌ ٚزٕاصم 7ْـ/

 .يخزهفخ يُٓٛخ عٛبلبد فٙ انمشاساد أٌ ٚزخز 8ْـ/

 .ػهٛٓب ٔانحفبؾ اعزفبدح أػهٙ ٚحمك ثًب انًزبحخ انًٕاسد أ ٕٚظف 9ْـ/

 .ٔاإللهًٛٛخ انؼبنًٛخ ظٕء انًزغٛشاد فٙ انجٛئخ ػهٗ ٔانحفبؾ انًغزًغ رًُٛخ فٙ ثذٔسِ انٕػٙأٌ ٚظٓش  11ْـ/

 .انًُٓخ ثمٕاػذ ٔاالنزضاو ٔانًصذالٛخ ثبنُضاْخ االنزضاو ٚؼكظ ثًب أٌ ٚزصشف 11ْـ/ 

 .انًغزًش انزؼهى ػهٙ ٔلبدسًا ٔيُٓٛب أكبدًٚٛب رارّ أٌ ًُٚٙ 12ْـ/ 

 : املخرجات التعليمية املستهفة من الربنامج -2

 انًؼشفخ ٔانفٓى :  2/1 

 ٚكٌٕ انخشٚظ لبدسًا ػهٗ: ،ثبَزٓبء دساعخ ثشَبيظ انًبعغزٛش  

 .انؼاللخ انًغبالد راد فٙ ٔكزنك انزؼهى ثًغبل انًزؼهمخ ٔاألعبعٛبد انُظشٚبدأٌ ٚزؼشف ػهٙ  1أ/

 .انجٛئخ ػهٙ ٔاَؼكبعٓب انًُٓٛخ انًًبسعخ ثٍٛ انًزجبدل انزأصٛشأٌ ٚزكش  2أ/

 .انزخصص يغبل فٙ انؼهًٛخ بنزؽٕسادأٌ ٚهى ث 3أ/

 .انزخصص يغبل فٙ انًُٓٛخ نهًًبسعخ ٔانمبََٕٛخ األخاللٛخ انًجبدئأٌ ٚصف  4أ/

 .يغبل انزخصص فٙ انًُٓٛخ انًًبسعخ فٙ انغٕدح ٔأعبعٛبد يجبدئأٌ ٚزؼشف ػهٙ  5أ/



 
 
 

         
      

 
 

 

 كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ  –عبيؼخ أعٕٛغ 

 .انؼهًٙ انجحش ٔأخاللٛبد أعبعٛبدأٌ ٚهى  6أ/

 انًٓبساد انزُْٛخ : 2/2

 :ػهٗ لبدسًا انخشٚظ ٚكٌٕ ،  انًبعغزٛش ثشَبيظ دساعخ ثبَزٓبء

 .نحم انًشبكم ػهٛٓب ٔانمٛبط انزخصص يغبل فٙ انًؼهٕيبد ٔٚمٛى أٌ ٚحهم  1ة/

 .انًؼؽٛبد ثؼط رٕافش ػذو يغ انًزخصصخ انًشبكم حمأٌ ٚ 2ة/

 .انًُٓٛخ انًشبكم نحم انًخزهفخ انًؼبسف ثٍٛ أٌ ٚشثػ 3ة/

 .يشكهخ ثحضٛخ حٕل يُٓغٛخ ػهًٛخ دساعخ كزبثخ أٔ ثحضٛخ دساعخ اٌ ٚغش٘ 4ة/

 .انزخصص يغبل فٙ انًُٓٛخ انًًبسعبد فٙ انًخبؼش ٚمٛىأٌ  5ة/

 .انزخصص يغبل فٙ األداء نزؽٕٚش أٌ ٚخؽػ 6ة/

 .يزُٕػخ يُٓٛخ عٛبلبد فٙ انًُٓٛخ انمشاساد أٌ ٚزخز 7ة/

 انًٓبساد انًُٓٛخ : 2/3

 :ػهٗ لبدسًا انخشٚظ ٚكٌٕ ،  انًبعغزٛش ثشَبيظ دساعخ ثبَزٓبء

 .انزخصص يغبل فٙ ٔانحذٚضخ األعبعٛخ انًُٓٛخ انًٓبساد أٌ ٚزمٍ 1ط/

 .انًُٓٛخ انزمبسٚش ٛىٔٚم أٌ ٚكزت  2ط/

 .انزخصص يغبل فٙ انمبئًخ ٔاألدٔاد انؽشقأٌ ٚمٛى  3ط/

 انًٓبساد انؼبيخ ٔانًزُمهخ : 2/4

 :ػهٗ لبدسًا انخشٚظ ٚكٌٕ ،  انًبعغزٛش ثشَبيظ دساعخ ثبَزٓبء

 .انًخزهفخ ثإَٔاػّ انفؼبل انزٕاصمأٌ ٚمذس ػهٙ  1د/

 .انًُٓٛخ انًًبسعخ ٚخذو ثًب انًؼهٕيبد ركُٕنٕعٛب أٌ ٚغزخذو  2د/

 .انشخصٛخ انزؼهًٛخ احزٛبعبرّ ٔرحذٚذ انزارٙ انزمٛٛىأٌ ٚغزخذو  3د/

 .ٔانًؼبسف انًؼهٕيبد ػهٗ نهحصٕل انًخزهفخ انًصبدس أٌ ٚغزخذو 4د/

 .اٜخشٍٚ أداء رمٛٛى ٔيإششاد لٕاػذأٌ ٚعغ  5د/ 

 .يخزهفخ يُٓٛخ عٛبلبد فٙ فشق ٔلٛبدح فشٚك، فٙ انؼًمأٌ ٚمذس ػهٙ  6د/



 
 
 

         
      

 
 

 

 كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ  –عبيؼخ أعٕٛغ 

 .ثكفبءح انٕلذ ئداسحأٌ ٚمذس ػهٙ  7د/

 .ٔانًغزًش انزارٙ انزؼهىأٌ ٚغزخذو  8د/ 

 ٛخ. ئثذٔس انشػبٚخ انصحٛخ ٔانٕلب أٌ ٚهى 1ْـ/

 انخصبئص ٔاألعظ انفغٕٛنٕعٛخ فٗ يغبل فغٕٛنٕعٛب انشٚبظخ.  أٌ ٚحذد 2ْـ/

 اإلصبثبد انشٚبظٛخ ٔيغججبد اإلصبثخ ٔؼشق ئعؼبفٓب.  أٌ ٚحذد 3ْـ/

 يشكالد انصحخ ٔانزشثٛخ انصحٛخ فٗ انًغبل انشٚبظٙ.  أٌ ٚحذد 4ْـ/

 االَحشافبد ٔانزشْٕبد انمٕايٛخ انشبئؼخ فٗ انًشاحم انغُٛخ انًخزهفخ.  أٌ ٚحذد 5ْـ/

 ؼشق لٛبط االَحشافبد انمٕايٛخ ٔٔظغ انجشايظ انٕلبئٛخ ٔانؼالعٛخ.  أٌ ٚغٛذ 6ْـ/

 :الوخزجاخ التعليويح الوستهذفح هن الثزناهج -1

  انًؼشفخ ٔانفٓى : /أ2/1
 يكٌٕ انخشيج قادسًا عهٗ:، عُذ اكرًال انثشَايج تُجاح 

 يشكالد انصحخ انؼبيخ ٔاأليشاض انًؼذٚخ ٔكٛفٛخ انٕلبٚخ يُٓب. أٌ ٚزفٓى  1أ/

 األعظ انفغٕٛنٕعٛخ نؼًم انزذسٚت انشٚبظٙ فٗ انجشايظ انزذسٚجٛخ. أٌ ٚزكش  2أ/

 أعبنٛت رؽٕٚش انمذسح انٕٓائٛخ ٔانهٛبلخ انجذَٛخ ٔرحغٍٛ انحبنخ انٕظٛفخ فٗ ثؼط األَشؽخ. أٌ ٚزؼشف ػهٙ  3أ/

 اإلعؼبفبد األٔنٛخ إلصبثبد انًالػت ٔانؽشق انًخزهفخ نالعزشفبء ثؼذ اإلصبثخ. أٌ ٚزكش  4أ/

بغ انجذَٗ ٔكًعبداد بنًكَٕبد انغزائٛخ ٔأًْٛزٓب نألَغغخ ٔانؼعالد كًغبػذاد إلَزبط انؽبلخ ٔانُشأٌ ٚهى ث 5أ/

 أكغذح. 

 االَحشافبد ٔانزشْٕبد انمٕايٛخ انًخزهفخ ٔٔعبئم رمًٕٚٓب ٔانجشايظ انٕلبئٛخ ٔانؼالعٛخ ثٓب. أٌ ٚزؼشف ػهٙ  6أ/

 يكَٕبد انغٓبص انٓٛكهٗ نغغى اإلَغبٌ ٔانغٓبص انؼعهٗ ٔانغٓبص انحشكٗ انًفصهٗ. أٌ ٚزكش  7أ/

 انًٓبساد انزُْٛخ : /ة2/2
 يكٌٕ انخشيج قادسًا عهٗ:، نثشَايج تُجاح عُذ اكرًال ا

 حم انًشكالد فٗ يغبل انصحخ ٔانزشثٛخ انصحٛخ ٔرٕفٛش نجؼط انًزؽهجبد. أٌ ٚ 1ة/

 رمشٚش ػهًٗ يُٓغٗ ٔئعشاء دساعبد ثحضٛخ حٕل يشكالد انصحخ ٔانمٕاو ٔئصبثبد انًالػت.  أٌ ٚكزت 2ة/



 
 
 

         
      

 
 

 

 كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ  –عبيؼخ أعٕٛغ 

ؽٕس أعبنٛت رذسٚجبد انمذساد انٕٓائٛخ ٔانهٛبلخ انجذَٛخ ٔرحغٍٛ انحبنخ انٕظجفٛخ نألفشاد فٗ ثؼط األَشؽخ أٌ ٚ 3ة/

 انشٚبظٛخ. 

 األعبنٛت االعزشفبئٛخ انًخزهفخ فٗ انًغبل انشٚبظٙ.  أٌ ٚزمٍ 4ة/

 كشف ػٍ االَحشافبد ٔانزشْٕبد انمٕايٛخ انًخزهفخ ٔٔعبئم رمًٕٚٓب ٔٔظغ انجشايظ انٕلبئٛخ ٔانؼالعٛخ. أٌ ٚ 5ة/

 انًٓبساد انًُٓٛخ : /ط2/3
 يكٌٕ انخشيج قادسًا عهٗ:، عُذ اكرًال انثشَايج تُجاح 

 لذ رُغى ػٍ يًبسعخ ثؼط األَشؽخ انشٚبظٛخ  انزٙثشايظ ٔلبئٛخ يٍ اإلصبثبد أٌ ُٚفز  1ط/

 نهجشايظ االعزشفبئٛخ فٗ انًغبل انشٚبظٙ.  أٌ ٚزخؽػ 2ط/

 . اإلصبثخثؼذ  انٕظٛفٛخثبعزخذاو رذسٚجبد انمذساد انٕٓائٛخ نزحغٍٛ انحبنخ  ّرأْٛهٛثشايظ  أٌ ٚؽجك 3ط/

 االَحشافبد انمٕايٛخ ٔٔظغ انجشايظ انؼالعٛخ ٔانٕلبئٛخ.  أٌ ٚمٛظ 4ط/

2/ 

 يكٌٕ انخشيج قادسًا عهٗ:، عُذ اكرًال انثشَايج تُجاح 

ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ٔانمٛبط ٔانزمٕٚى فٗ انزخهص يٍ انزشْٕبد ٔاالَحشافبد انمٕايٛخ ٔانٕلبٚخ  أٌ ٚغزخذو 1د/

 يُٓب. 

 يإششاد ٔلٕاػذ نزحذٚذ رأصٛش انجٛئخ ػهٗ حذٔس اإلصبثبد األكضش شٕٛػًب فٗ كم َشبغ.  أٌ ٚعغ 2د/

 أحذس انؽشق ٔانٕعبئم انًغبػذح نهزخهص يٍ اإلصبثبد ٔعشػخ ئػبدح انشفبء.  أٌ ٚغزخذو 3د/

 يصبدس يزؼذدح نهحصٕل ػهٗ انُظشٚبد انؼهًٛخ انحذٚضخ فٗ يغبالد انصحخ انؼبيخ ٔاأليشاض انًؼذٚخ.  أٌ ٚغزخذو 4د/

فٗ رحذٚش انٕعبئم انزكُٕنٕعٛخ نهكشف  انزمٛٛى انزارٗ ٔرحذٚذ انًزؽهجبد انؼبيخ نالسرمبء ٔاالعزًشاسأٌ ٚغزخذو  5د/

 ػٍ يغججبد اإلصبثخ ٔاالعزشفبء يُٓب ٔرغُت حذٔصٓب. 

 انؼاليبد انًشعؼٛخ :  -4

   4/1 - 

 

 يكَٕبد انجشَبيظ: ْٛكم ٔ – 5

 



 
 
 

         
      

 
 

 

 كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ  –عبيؼخ أعٕٛغ 

    
 

 هيـكل الثزنـاهج: -ب   

 ػذد انغبػبد / ػذد انٕحذاد :

 إجوالى ػًهٗ َظشٖ

28 - 28 

 اخزٛبسٖ اَزمبنٗ انضايٗ

18 - - 

 - - يمشساد انؼهٕو االعبعٛخ

 - - يمشساد انؼهٕو االعزًبػٛخ ٔاالَغبَٛخ

 %111 18 يمشساد ػهٕو انزخصص

 - - التذرية الويذانى

 

فصةٕل دساسةيح ي يةذسي فيٓةا ان انةة انً ةشساخ        4دساسةيريٍ    ْٔٗ يشحهح دساسيح عايةح يةذذٓا سةُريٍ     
 االساسيح انالصيح انًؤْهح نهعًم فٗ يجال عهٕو انصحح انشياضيح.

  ػذد انغبػبد األعجٕػٛخ فٙ كم فصم دساعٙ : 

  

 

 √ال ينطثق                           ) في نظام الساعاخ الوعتوذج ( :هستىياخ الثزنــاهج  –ج 

 هقزراخ الثزنــاهج : –د 

 إلــزاهي : –أ    

انشلى 
 انكٕدٖ 

 ػذد انغبػبد / األعجٕع ػُٕاٌ انًمشس

 رؽجٛمٙ  يؼًم  يحبظشاد 
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انشلى 
 انكٕدٖ 

 ػذد انغبػبد / األعجٕع ػُٕاٌ انًمشس

 رؽجٛمٙ  يؼًم  يحبظشاد 

     

     

     

     

     

            هحتىياخ الوقزراخ : –5
 

 )طثقًا لوا هى هذكىر في الالئحح (                                       هتطلثاخ االلتحاق تالثزناهج : -6
      

 

 :  الزياضيح علىم الصحح الزياضيحفى  الواجستيز قيذ الطالة لوزحلح  أواًل : شزوط 

 

 

 

 :تالواجستيز في علىم الصحح الزياضيحشزوط اإللتحاق  : ب
 

 

 ساعــغ اعزًبساد رٕصٛف انًمشساد



 
 
 

         
      

 
 

 

 كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ  –عبيؼخ أعٕٛغ 

 

 

 

:  

تحثّ كًا ي ذو  ٗذ ذو ان انة ف ٖي شٕٓس عٍ يذ6انثحس ذ شيشًا كم   ٗي ذو انًششف أٔ انًششفٌٕ عه

نجُح انًُاقشـح ٔانحكى يشفٕعًا تاقرشاح  ٗذ شيشًا َٓائيًا نًجهس ان سى انًخرص تصالحيح انشســانح نهعشض عه

.يجهس انكهيح ٗذشكيم نجُح انحكى ذًٓيذًا نهعشض عه  

ٚهغٙ لٛذ انؽبنت نذسعخ انًبعغزٛش فٙ انحبالد انزبنٛخ :

 يجهس انكهيح يذ فرشج  ٖانذسجح خالل خًس سُٕاخ يٍ ذاسيخ قيذِ، إال إرا سأ ٗإرا نى يحصم عه

انشسانح، ٔيٕاف ح يجهس ان سى انًخرص  ٗيسثة يٍ انًششف عه تعذ اقرشاح ٖانرسجيم يذج سُح أخش

 .ٔنجُح انذساساخ انعهيا

o  إرا قذو انًششف أٔ انًششفٌٕ ذ شيشيٍ يررانييٍ عٍ عذو جذيح ان انة في انثحس ٔرنك تعذ اقرشاح يجهس

اس ان انة ْزِ انحانح يرى إخ  ٗان سى انًخرص ٔنجُح انذساساخ انعهيا ٔانثحٕز ٔيٕاف ح يجهس انكهيح ٔف

 .سسًيًا تئنغاء ان يذ

  إرا اَ  ع ان انة عٍ يراتعح انذساسح ٔانثحس نًذج عاييٍ جايعييٍ، تذٌٔ عزس ي ثٕل، تعذ اقرشاح

 .يجهس ان سى انًخرص ٔنجُح انذساساخ انعهيا ٔانثحٕز ٔيٕاف ح يجهس انكهيح ٔإخ اس ان انة سسًيًا



 
 
 

         
      

 
 

 

 كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ  –عبيؼخ أعٕٛغ 

  ه ًاإرا سفضد نجُح انًُاقشح ٔانحكى انشسانح سفضًا ي. 

 ِإرا ذ ذو ان انة ت هة إلنغاء قيذ. 

 يٍ ْزِ انالئحح ي22انًادج   ٗإرا نى يسرٕف انششٔط ف. 

 طزق وقىاعذ تقيين الولتحقين تالثزناهج : -8

ممتـاز
جيد جدًا

جيــد
مقبـول

ضعــيف
ضعيف جدًا

 

 
ها تقيسه هن الوخزجاخ التعليويح  انؽشٚمــــخ

 الوستهذفح

 معارف ومهارات ذهنية امتحانات تحريرية -1

 مهارات مهنية وذهنية امتحانات تطبيقية -2

 ومهارات ذهنية وجىانب انفعاليةمعارف  امتحانات شفىية -3

 تعلم ذاتى عن مصادر المعلىمات المختلفة اوراق دراسية  -4

 مهارات عامة –المهارات المهنية  –االبتكار  مشروعات التخرج -5

 المهارات العامة  –المهارات المهنية  المالحظة  -6
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 طزق تقىيــن الثزنــاهج : -9   

 
 انمبئى ثبنزمٕٚى انٕعٛهخ انؼُٛخ

 %61 األسرثاَاخ طالب انسُح انُٓائيح -1

 %21 األسرثاَاخ انخشيجٌٕ -2

 %11 األسرثياَاخ انًسرفيذٌٔ  جٓاخ انرٕظيفي -3

انًشاجعٌٕ انخاسجييٍ  إرا  -4
 كاٌ يُ ثقي

ذ اسيش انًشاجعيٍ 
انخاسجييٍ ذ اسيش انً يى 

 انذاخهٗ نهثشَايج 

11% 

 
 

 انزٕلٛغ/                   ػًبد انذٍٚ شؼجبٌ ػهٗ أ.د / انًغئٕل ػٍ انجشَبيظ :  

 



 الرياضيةماجستير فى علوم الصحة لبرنامج  يةلبرنامج بالمعايير االكاديمل عالقة األهداف العامةمصفوفة 
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