
 ٔىاهح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجـؾش انؼهًٙ  

 عـــــٓبى اإلشـــــواف ٔانزمـــٕٚى انؼهــًٙ  

  كائوح ػًبٌ انغٕكح ٔاالػزًبك األكبكًٚٙ

   

 

 

 

 

 

 

 

 خانكٕف: انغبيؼخ     

 خانظٛلن:  / انًؼٓلانكهٛخ   

 ؼمبلٛو ٔانُجبربد انطجٛخفوع ان:    انمَى انؼهًٙ    

 ربهٚـ يمء انًهف :     

 

 انزٕلٛغ   :                             :                                    انزٕلٛغ    

                أ.و.ك.اؽًل عالل يؾًل     : انًؼبٌٔ انؼهًٙ ٍىا                 ؽٛله فوؽبٌ ٍهًبٌ و.ك.:   هئٌٛ انمَى ٍىا   

                                                        :  انزبهٚـ                                                          : نزبهٚـ  ا    

   

 

                                                                            

    

 كلـك انًهف يٍ لجم     

 ػًبٌ انغٕكح ٔاألكاء انغبيؼٙشؼجخ     

 أ.و.ك.ٍؾو ػمٛم ؽٍَٛ ٔاألكاء انغبيؼٙ:ػًبٌ انغٕكح  اٍى يلٚو شؼجخ    

                   انزبهٚـ         

 انزٕلٛغ    

 

 

                                                                                              

 يظبكلخ انَٛل انؼًٛل                                                                                                               
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 ٔطف انجوَبيظ األكبكًٚٙ        

 

انزؼهى انًزٕلؼخ ٕٚفو ٔطف انجوَبيظ األكبكًٚٙ ْنا  اٚغبىاً يمزؼٛبً ألْى فظبئض انجوَبيظ ٔيقوعبد 

يٍ انطبنت رؾمٛمٓب يجوُْبً ػًب إما كبٌ لل ؽمك االٍزفبكح انمظٕٖ يٍ انفوص انًزبؽخ . ٔٚظبؽجّ ٔطف 

 نكم يموه ػًٍ انجوَبيظ

 

ٕفخ انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .1  عبيؼخ انك

University of Kufa 

خ انمَى انؼهًٙ / انًوكي  .2 ُجبربد انطٛج ٔان  انؼمبلٛو 

Pharmacognosy and Medicinal Plants 

اٍى انجوَبيظ األكبكًٚٙ أ  .3

 انًُٓٙ 

ً طٛلنخ هٕٚ  ثكبنٕٛ

و طٛلنخ اٍى انشٓبكح انُٓبئٛخ  .4 ً ػٕه هٕٚ  ثكبٕن

Bachelor of Pharmaceutical Sciences 

 انُظبو انلهاٍٙ :  .5

 ٍُٕ٘ /يموهاد /أفوٖ 

ظبو انفظٙه  اُن

Session System 

 انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙٔىاهح  ثوَبيظ االػزًبك انًؼزًل   .6

 انغيء انؼًهٙ / انجؾش انًكزجٙ انًؤصواد انقبهعٛخ األفوٖ  .7

 4/3/2021 ربهٚـ إػلاك انٕطف  .8

 أْلاف انجوَبيظ األكبكًٚٙ .9

 رطجٛك انًؼبهف االٍبٍٛخ نزأْٛم انًالكبد انظٛلالَٛخ ٔرًكُٛٓب فٙ رطجٛك ْنا انًؼبهف ػهٗ انظؼٛل انؼًهٙ -1

انكٕاكه انظٛلالَٛخ انمبكهح ػهٗ يٕاعٓخ  كم انظؼٕثبد ٔانًؼٕلبد انزٙ رٕاعٓٓب أصُبء انؼًم فٙ رقوٚظ  -2

انمطبػبد انظؾٛخ ٔانًقزجوٚخ يٍ فالل رَهٛؾٓب ثكبفخ انًؼهٕيبد ٔاألٍبٍٛبد  ٔانؾمبئك انؼهًٛخ انزٙ ٚؾزبعٓب 

 فٙ يغبل ػًهٓب فٙ افزظبص انُجبربد انطجٛخ ٔاالػشبة.

طٛلالٍَٛٛ  نٓى انملهح ػهٗ اإلثلاع ٔاالثزكبه فٙ يغبالد انؼًم انظؾٛخ ٔاَزبط انؼالعبد انَؼٙ نزقوٚظ  -3

 انًقزهفخ ثؼل رقوعٓى ٔيٕاكجخ انزطٕه انؼهًٙ ٔانزكُٕنٕعٙ انؾبطم فٙ انؼبنى انًزؾؼو .

جبرٛخ اٌ ٚكٌٕ انقوٚظ  لبكها ػهٗ اٍزقلاو االعٓيح انًقزجوٚخ  فٙ اٍزقالص انًبكح انفؼبنخ يٍ يظبكه َ -4

 ٔؽٕٛاَٛخ.

كهاٍخ انظفبد انلٔائٛخ  انزٙ رَٓم يٍ ػًهٛخ انزؼبيم يغ انلٔاء ٔرزًٛي ثبأليبٌ ٔانفؼبنٛخ ٔانًالئًخ نؾبنخ  -5

 انًوٚغ. 

 االنًبو ثغًٛغ انُجبربد انطجٛخ ٔكٛفٛخ اٍزقالص انًبكح انفؼبنخ يُٓب. -6

ب ٔ كهاٍخ فٕاطٓب انفٛيٚبئٛخ ٔانكًٛٛبئٛخ ٔ . اعواء كهاٍخ كبيهخ ػٍ انًٕاك انفؼبنخ انقبو ثؼل اٍزقالط7ٓ 

 يل٘ صجبرٓب ٔاٍمواهٚزٓب ٔيالئًزٓب نهًوع انن٘ رؼبنغّ.

. يٕاعٓخ االؽزٛبعبد انؾبنٛخ ٔانًَزمجهٛخ نًًبهٍخ انظٛلنخ ٔرٕػٛؼ ارغبِ ٔيغبل ؽت األػشبة يٍ فالل 8

بد نهزؼبيم يغ األيواع انًَزٕؽُخ األثؾبس انًَزًوح انًزغلكح ٔانجؾش فٙ انًٕاك انطجٛؼٛخ انًؾهٛخ ػٍ ػالع

ػٍ ؽوٚك رملٚى األكٔٚخ انطجٛؼٛخ اٜيُخ ٔانفؼبنخ ٔانزٙ رفٙ ثبالؽزٛبعبد ثبإلػبفخ انجؾش ٔانزطٕٚو فٙ 

 انظُبػخ انظٛلنٛخ.
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 انًطهٕثخ ٔؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى يقوعبد انجوَبيظ  .10

  االْلاف انًؼوفٛخ  - أ

 . صٛو فٙ يغبل انؼمبلٛو ٔانُجبربد انطجٛخأػلاك ؽوق ؽلٚضخ الَزبط انلٔاء ٔروكٛجّ ٔرأ -1أ

 .انؼمبلٛو ٔانُجبربد انطجٛخرملٚى االٍزشبهاد انؼهًٛخ  ؽٕل يشبكم رظُٛغ انلٔاء ٔؽهٕنٓب فٙ يغبل  -2أ

 انزظًٛى نهلٔاء ٔروكٛجّ . رؾهٛم َزبئظ افزجبهاد انزؾهٛم انظٛلالَٛخ ٔيُبلشزٓب ٔاالٍزؼبَخ ثٓب فٙ ػًهٛبد -3أ

انملهح ػهٗ كزبثخ ٔطٛبغخ انزمبهٚو انًقزجوٚخ انظٛلالَٛخ ؽٕل َزبئظ انفؾٕطبد ٔاالفزجبهاد انؼهًٛخ  -4أ

 اٍزُجبؽ انُزبئظ ٔرأصٛوارٓب يٍ االفزجبه ٔانملهح ػهٗ

 نقبطخ ثبنجوَبيظ ا ٛخانًٓبهار األْلاف –ة 

 ٔؽولخ رؾؼٛوِ . اػلاك انزظبيٛى انؾلٚضخ نزوكٛت انلٔاء -1ة

انؼمبلٛو ٔؽهٕنٓب فٙ يغبل   برملٚى االٍزشبهاد انؼهًٛخ ؽٕل انًشبكم انًزؼهمخ فٙ رظُٛغ انلٔاء ٔفيَٓ -2ة

 . ٔانُجبربد انطجٛخ

 د انزظًٛى ٔرمٛٛى انلٔاء انًؾؼو رؾهٛم َزبئظ االفزجبهاد انظٛلالَٛخ ٔيُبلشزٓب ٔاالٍزؼبَخ ثٓب فٙ ػًهٛب -3ة

انًقزجوٚخ انظٛلالَٛخ ؽٕل َزبئظ انفؾٕطبد ٔاالفزجبهاد انؼهًٛخ  كزبثخ ٔطٛبغخ انزمبهٚوانملهح ػهٗ  -4ة

 هاٍزُجبؽ انُزبئظ ٔربصٛوارٓب يٍ االفزجب ٔانملهح ػهٗ

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 . انؼمبلٛو ٔانُجبربد انطجٛخ  َٙ انًٕاك فٙانًؾبػواد انُظوٚخ انزٙ ٚهمٛٓب رلهٚ -1

 انؼمبلٛو ٔانُجبربد انطجٛخيؾبػواد انًُبلشخ انًقزظخ فٙ يغبل  -2

 انؼمبلٛو ٔانُجبربد انطجٛخانًؾبػواد انؼًهٛخ فٙ يقزجواد  -3

 انؾهمبد انلهاٍٛخ  )انًَُواد انؼهًٛخ( يٍ لجم انطهجخ )ؽهجخ انلهاٍبد انؼهٛب ٔانلهاٍبد االٔنٛخ ( -4

 انًُزٓٛخ ٔيُبلشزٓب .يشبهٚغ ثؾٕس انزقوط نطهجخ انًوؽهخ  -5
 ؽوق انًغبيٛغ انزؼهًٛٛخ انظغٛوح -6

 

 

 

 ؽوائك انزمٛٛى      

 (Quizzes) .االيزؾبَبد انزؾوٚوٚخ انشٓوٚخ أ انفظهٛخ -1

 االيزؾبَبد انَوٚؼخ -2 

 .ثٓب (ٔانًٕاك انًزؼهمخ ثبنؼمبلٛو ٔانُجبربد انطجٛخ كزبثخ انزمبهٚو انؼهًٛخ ) يقزجوٚخ أ اصوائٛخ يقزظخ  -3

 انؾهمبد انلهاٍٛخ ) انًَُواد انؼهًٛخ (. -4

 انٕاعجبد انجٛزٛخ. -5

 نغبٌ يُبلشخ يشبهٚغ ثؾٕس انزقوط نطهجخ انًوؽهخ انًُزٓٛخ . -6

 رمٛٛى انزلهٚجبد فٙ انًَزشفٗ . -7

 انؼمبلٛو ٔانُجبربد انطجٛخ.يٕالغ انزٕاطم االعزًبػٙ ٔانًٕالغ انزؼهًٛٛخ فٙ يغبل  -8
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 انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْلاف -ط

 .انؼمبلٛو ٔانُجبربد انطجٛخأػلاك ؽوق ؽلٚضخ الَزبط انلٔاء ٔروكٛجّ ٔرأصٛو فٙ يغبل  -1ط  

 .انؼمبلٛو ٔانُجبربد انطجٛخرملٚى االٍزشبهاد انؼهًٛخ  ؽٕل يشبكم رظُٛغ انلٔاء ٔؽهٕنٓب فٙ يغبل  -2ط 

 ٔيُبلشزٓب ٔاالٍزؼبَخ ثٓب فٙ ػًهٛبد انزظًٛى نهلٔاء ٔروكٛجّ . رؾهٛم َزبئظ افزجبهاد انزؾهٛم انظٛلالَٛخ -3ط 

انملهح ػهٗ كزبثخ ٔطٛبغخ انزمبهٚو انًقزجوٚخ انظٛلالَٛخ ؽٕل َزبئظ انفؾٕطبد ٔاالفزجبهاد انؼهًٛخ  -4ط 

 اٍزُجبؽ انُزبئظ ٔرأصٛوارٓب يٍ االفزجبه ٔانملهح ػهٗ

 

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 رؾوٚو٘ ػًهٙيوئٙ  شفٓٙ 

 

 

 ؽوائك انزمٛٛى    

 

 االيزؾبَبد انشفٓٛخ ٔ انزؾوٚوٚخ ٔانؼًهٛخ

 

 

 

 

 انًُمٕنخ )انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ(.انزأْٛهٛخ انًٓبهاد انؼبيخ ٔ-ك 

 اكزَبة انًٓبهِ فٙ كزبثخ انزمبهٚو-1ك

 اكزَبة انًٓبهِ فٙ اٍزؼًبل انؾبٍٕة -2ك

 اكزَبة انًٓبهِ فٙ انمٛبكِ -3ك

 اكزَبة انًٓبهِ فٙ انزؼبيم -4ك   

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 

انؼمبلٛو ٔانُجبربد انًؾبػواد انُظوٚخ يٍ لجم رلهَٚٙ انًٕاك ػًٍ انًُٓظ انًموه أ يٍ كٕكاه نٓب فجوح فٙ يغبل -1

 .انطجٛخ

 انًقزجوٚخ انؾلٚضخ .إعواء انزغبهة انؼًهٛخ ثبٍزقلاو األعٓيح  -2

 ػوع األفالو انزؼهًٛٛخ ٔانٕصبئمٛخ . -3

ػًٍ انَفواد انؼهًٛخ انٗ يٕالغ انؼًم ٔاالؽالع ػهٗ ٔالغ انًشبكم فٙ يؼبيم انزظُٛغ انلٔائٙ ٔينافو االكٔٚخ  -4

 يٕلغ انؼًم

 ؽوائك انزمٛٛى          

 ايزؾبَبد فظهٛخ َٔٓبئٛخ  -1

 رمبهٚو يقزجوّٚ  -2

 ايزؾبَبد شفٓٛخ -3

 

 .ثُٛخ انجوَبيظ 11
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Program Structure 

 Year 1    15-1 المرحلة  الدراسية االولى 

 عدد الساعات عدد الوحدات المعتمدة 
 االسبوعية

 ت اسم المقرر رمز المقرر نوع المقرر
 

 .Code No 1فصل/ 2فصل/ سنوي نظري عملي 

 

 

 

3 

 
------ 3 ------- -------- √ MB115  1 واالحصاءالرياضيات 

 2 اللغة العربية  √ ------ -------- 2 ------- 2

2 1 2 -------- √ ------ MP129 3 الفيزياء الطبية 

1 ------ 1 -------- √ ------- HR1212  4 نسان حقوق 

 5 اللغة االنكليزية  √ -------- -------- 2 -------- 2

1 2 -------- -------- √ √ CS114 6 حاسبات 

 عدد الوحدات الكلية 11
Year 2    15-1 المرحلة  الدراسية الثانية 

 
 عدد الساعات عدد الوحدات المعتمدة

 االسبوعية

 ت اسم المقرر رمز المقرر نوع المقرر
 

 .Code No 1فصل/ 2فصل/ سنوي نظري عملي 

 

 

 

2 1 2 ------- √ ------- PH2210  عقاقيرI 1 

 2 ديمقراطية  -------- √ ------ 2 ---- 2

 3 اللغة االنكليزية  √ -------- -------- 2 -------- 2

1 2 -------- -------- √ √ CS214 4 حاسبات 

 عدد الوحدات الكلية 7
Year 3    15-1 المرحلة  الدراسية الثالثة 

 
عدد الوحدات 

 المعتمدة

 عدد الساعات
 االسبوعية

 ت المقرراسم  رمز المقرر نوع المقرر
 

 1فصل/ 2فصل/ سنوي نظري عملي 
Code No. 

 

 

 

           3    2 2 ------- ------ √ PH312  عقاقيرII 1 
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          3         

 
2 2 ------- √ ----- PH3210  عقاقيرIII 2 

 3 اللغة االنكليزية  ------- √ ------- 2  2

 عدد الوحدات الكلية 8          
Year 4    16-1 المرحلة  الدراسية الرابعة 

عدد الوحدات  
 ةالمعتمد

 رمز المقرر نوع المقرر االسبوعية عدد الساعات
Code No. 

 

 ت اسم المقرر
 1فصل/ 2فصل/ سنوي نظري عملي

 1 اللغة االنكليزية   ------- √ ------- 2  2
 عدد الوحدات الكلية 2

 

 انزقطٛؾ نهزطٕه انشقظٙ .11

 انفؼبنٛبد انضمبفٛخ-انًُبلشبد انؼهًٛخ-ىٚبكِ انًؼوفخ

 انًؼٓل(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔػيؼٛبه انمجٕل  .12

  -شؤؽ انمجٕل فٙ انكهٛخ : -أٔال

 ٔفك نٕائؼ ٔىاهح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ )انمجٕل انًوكي٘(. اػزًبك شؤؽ انمجٕل نهطالة -1

 أ انغبيؼخ .أٌ رغزبى ثُغبػ أ٘ افزجبه فبص أٔ يمبثهخ شقظٛخ ٚواْب يغهٌ انكهٛخ  -2

 أٌ ٚكٌٕ الئك ؽجٛب نهزقظض انًزملو انّٛ. -3

  -شؤؽ انمجٕل فٙ انمَى انؼهًٙ:  -صبَٛب

 ال رٕعل الَبو يزقظض فٙ كهٛخ انظٛلنخ .

 

 أْى يظبكه انًؼهٕيبد ػٍ انجوَبيظ .13

كبفخ انًؤٍَبد ٔاالفواك ٔانغٓبد انزٙ نٓب اْزًبو ثبنًؤٍَخ أ ثجوايغٓب انؼهًٙ ٔانزؼهًٛٙ ٔٚمظل ثّ  -1

اػؼبء انٓٛئخ انزلهَٚٛخ فٙ انمَى ٔانطهجخ ٔانؼبيهٍٛ فٙ يقزجواد ٔيؼبيم انزظُٛغ انلٔائٙ ) يؤٍَبد 

 انظٛبكنخ ( اننٍٚ ٚزؼبيهٌٕ يغ انًؤٍَخ . انًغزًغ انًلَٙ ٔانظؾٙ ٔانزؼهًٛٙ ( ٔيًضهٙ انُمبثبد انًُٓٛخ ) َمبثخ 

 اؽزٛبعبد انَٕق -2

 انزٕعٓبد انًؾهٛخ -3

 انلهاٍبد ٔاالٍزجٛبَبد -4

 انُلٔاد ٔٔهُ انؼًم انزقظظٛخ يغ انغٓبد انًَزفٛلح -5
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 يٓبهاد انًُٓظ يقطؾ

 ٚوعٗ ٔػغ اشبهح فٙ انًوثؼبد انًمبثهخ نًقوعبد انزؼهى انفوكٚخ يٍ انجوَبيظ انقبػؼخ نهزمٛٛى

 يقوعبد انزؼهى انًطهٕثخ يٍ انجوَبيظ 

 أٍبٍٙ اٍى انًموه هيي انًموه انَُخ / انًَزٕٖ

 أو افزٛبه٘

 ٛخانًٓبهاراألْلاف  خ ٛانًؼوفاألْلاف 

 جوَبيظ انقبطخ ثبن

األْلاف انٕعلاَٛخ 

 ٔانمًٛٛخ 

بهاد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًٓ

انًٓبهاد  )انًُمٕنخ

األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ 

انزٕظٛف ٔانزطٕه 

 (انشقظٙ

ة 4أ 3أ 2أ 1أ

1 

ة

2 

ة

3 

ة

4 

 4ك 3ك 2ك 1ك 4ط 3ط 2ط 1ط

انوٚبػٛبد  MB115 االٔنٗ

 ٔاالؽظبء

 / / / / / / / / / / / / / / / / اٍبٍٙ

MP129  انفٛيٚبء

  انطجٛخ

 / / / / / / / / / / / / / / / / اٍبٍٙ

 / / / / / / / / / / / / / / / / اٍبٍٙ Iػمبلٛو  PH2210 انضبَٛخ

CS214 اٍبٍٙ ؽبٍجبد / / / / / / / / / / / / / / / / 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اٍبٍٙ IIػمبلٛو  PH312 انضبنضخ

PH3210  ػمبلٛوIII ٍٙاٍب / / / / / / / / / / / / / / / / 
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 نموذج وصف المقرر  

 وصف المقرر

 

 كهٛخ انظٛلنخ  انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .1

 مبلٛو ٔانُجبربد انطجٛخفوع انؼ   / انًوكي ؼهًٙ انمَى ان .2

  اٍى / هيي انًموه .3

 َظو٘ ٔػًهٙ أشكبل انؾؼٕه انًزبؽخ .4

 انَُّ االٔنٗ / انكٕهً االٔل ٔانضبَٙ  انفظم / انَُخ .5

 انَُّ انضبَّٛ / انكٕهً االٔل ٔانضبَٙ 

 انضبَٙ انَُّ انضبنضّ / انكٕهً 

 ضبَٙ/ انكٕهً ان واثؼخانَُّ ان
 ٍبػخ نهكٕهٍٍٛ 34 )انكهٙ(ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ  .6

 2121-6-11 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .7

 أْلاف انًموه .8

ثؼل فًٌ ٍُٕاد , انًؾبفظخ ػهٗ يَزٕٖ انطالة ثزطٕٚو انؼُبٍٔٚ ثطوٚمخ يُطمّٛ ٔثشكم فطٕاد . 

االفن ثكم فوطّ نإلشبهح نهزواثؾ ثٍٛ انؼًهٛبد . رؾلٚل انفمواد فٙ يؼبهفُب انزٙ رٕػل ثغٛم يَزمجم يٍ 

نَٛبق ْٕ يفٛل. انطالة انؼهًبء . رٕهٚل انَٛبق انزبهٚقٙ الكزشبفبد هئَٛٛخ يقزبهح , ػُليب ٚكٌٕ ْنا ا

اننٍٚ ٔطهٕا  كظٛبكنخ نننك لًَُب يؼُٙ فٙ عًٛغ انًؼهٕيبد انزٙ نٓب ػاللّ يغ انزمٛٛى انًقزجو٘ , ٔكٛفٛخ 

انفٛيٚبء انطجٛخ ٔانؼالعبد ثبٍزقلاو إٚغبك رفَٛو نغوع كزبثخ انزمبهٚو انَوٚوٚخ فٙ انؼلٚل يٍ انفؤع يضم 

 .ٔ ارقبم لواهاد عٛلح فٙ انؼالط نًَبػلح األؽجبء فٙ انزشقٛضانؼمبلٛو 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٔؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًموهيقوعبد ان .11
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  االْلاف انًؼوفٛخ    - أ
أٔ انًقزجوانطجٙ ْٕ يوكي فوٚك انوػبٚخ انظؾٛخ يزؼلك انزقظظبد , ٔانن٘ ًٚكٍ أٌ  انفٛيٚبء انطجٛخ -1أ

ٕٚفو أكنخ انًؼوفخ انًَزُلح إنٗ ٔ انمًٛخ انًؼبفخ انزٙ صى ٚزى رطجٛمٓب ػهٗ انؾبالد انَوٚوٚخ فٙ يظهؾخ رؾٍَٛ 

 انُزبئظ ٔ انقجواد نهًوػٗ.

 ٔكننك فٙ انزشقٛض انغيٚئٙ  ربد انطجٛخد انًَزقليخ فٙ انُجبيزبثؼخ انزطٕهاد فٙ انزمُٛب -2أ

 فٓى اٍبً ػهى انؾبٍٕة -3أ
 ثبٍزقلاو ؽوق كًٛٛبئٛخ ؽٕٛٚخ يقزهفخ .ف ػٍ انؼلٚل يٍ انُجبربد انطجٛخ انكش -4أ

 
 جوَبيظ انقبطخ ثبن األْلاف انًٓبهارٛخ –ة   

فٓى يَزمجم انطت انزغلٚل٘ ٔيجلا ػالط انقهّٛ انؾّٛ انزٙ نلٚٓب انملهح ػهٗ إطالػ يَبهاد انزبنفخ,   - 1ة 

 رغلٚل عٓبى انًُبػخ, ٔاٍزؼبكح انظؾخ نهكضٛوٍٚ اننٍٚ ٚؼٛشٌٕ يغ يوع يييٍ ٔأََغخ ربنفّ.

 

 انُجبربد انطجٛخ ٔروكٛجٓب انكًٛٛبئٙيؼوفخ  -2ة

 

 .ة انطجٛخػٍ ؽوٚك االػشباأليواع  ػالط -3ة 

 

 اٍزقلاو انًؼبكاد انؾٕٛٚخ انًُبٍجخ فٙ انؼالط ٔفمب نزموٚو َزٛغخ انًقزجو. -4ة

 

 انزبكٛل ػهٗ انًؼوفخ ٔانًٓبهاد انًطهٕثخ ألكاء ثكفبءح ٔاعجبد ٔيَؤٔنٛبد انظٛلنٙ. -5ة
 

 
 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 يؾبػواد يغ انًُبلشبد.

 ٍٛجٕهِ ثٛؼبء• 

 عٓبى ػبهع ػٕئٙ• 

 انًجبكئ انزٕعٛٓٛخ •

 َلٔاد• 

 يؾبػوح / أٍئهخ ٔ إعبثخ• 

 ػوع انجٛبَبد / ثبٔه ثُٕٚذ• 

 ركهٛف يغًٕػبد طغٛوح• 

 إعواءاد• 

 كهاٍخ انؾبنخ• 

 يٓبهاد انًقزجو.• 

 َلٔاد• 

 رمبهٚو• 

 االيزؾبَبد انشفّٓٛ• 

 انغٓل انؼًهٙ• 

 شوائؼ ػوع• 

 انؼًم كفوٚك فٙ يشبهٚغ األثؾبس• 
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 ؽوائك انزمٛٛى      

 االيزؾبٌ انُظو٘.

 اإليزؾبٌ انؼًهٙ

 انُشبؽبد انظفٛخ

 ايزؾبٌ انًقزجو

 انزمٛٛى انؼًهٙ

 
 األْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 روعًّ -1ط   

 رؾهٛم-2ط

 رمٛٛى-3ط

 شوػ-4ط   

  
 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 يؾبػواد يغ انًُبلشبد.• 

 يٓبهاد انًقزجو.• 

 َلٔاد• 

 رمبهٚو •

 االيزؾبَبد انشفّٓٛ• 

 انغٓل انؼًهٙ• 

 شوائؼ ػوع•

 ٍجٕهِ ثٛؼبء• 

 انظبالد• 

 انًجبكئ انزٕعٛٓٛخ• 

 كهاٍخ انؾبنخ•

 ركهٛف يغًٕػبد طغٛوح• 
 

 

 
 ؽوائك انزمٛٛى    

 

 ايزؾبَبد َظوٚخ ,  ايزؾبٌ يُزظف انكٕهً ٔ االيزؾبٌ انُٓبئٙ

 االيزؾبٌ انؼًهٙ .• 

 انُشبؽبد انظفٛخ• 

 كهاٍخ انؾبنخ•

 َلٔاد• 

 األػًبل انوئَٛٛخ• 

 ايزؾبٌ انًقزجو• 

 االيزؾبٌ انشفٓٙ• 

 يَبثمبد• 
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 انًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (.انزأْٛهٛخ انًٓبهاد انؼبيخ ٔ -ك 

 يٓبهحانجؾش  -1ك

 يٓبهح االطغبء-2ك

 

 يٓبهح انمٛبكِ -3ك

 

 انًٓبهحانؼًهّٛ -4ك

 

 يٓبهح ارقبم انمواه -5ك

 

 يٓبهحانكًجٕٛرو ٔ االَزوَذ  -6ك 

 

 يٓبهح طٛلنٛخ فبطخ -7ك

 

 يٓبهح انًَزشفٗ -8ك

    رؼهى يٓبهاد علٚلِ -9ك
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 انجُٛخ انزؾزٛخ .12

  ـ انكزت انًموهح انًطهٕثخ1
 

يؤٍَخ نزؾهٛم فٙ انؼهٕو انظؾٛخ , , WWكاَٛبل 

 انطجؼخانواثؼّ

 انظبالد

 ًَبمط ) فؾض انضل٘ (

ػهى األؽٛبء انجشو٘ :  انفظم كهاٍٙ االٔل انؼبو انلهاٍٙ 

 االٔل

Johnks  ٔLnglis  يؾوهاٌ ( , كزبة انُض فٙ ػهى (

 األؽٛبء انجشو٘ انطجؼخ األفٛوح

 اٍٙ االٔلانفظم انلهاٍٙ انضبَٙ انؼبو انله1: ػهى انؾبٍٕة 

 

أك.  11األٍبٍٛخ انزٙ كزجٓب نٌٕٚ كبهنًٕ ال ػهى انفٛيٚبءانطجٛخ

(2115) 

 

 :انفظم انلهاٍٙ انضبَٙ انؼبوػهى انُجبربد انطجٛخ

 (.8TH. 2010ؽَت انًُبؽك )هٚزشبهك ً. ٍُٛم إك  

 

 انزلهٚت انًؼًهٙ: يؾبػواد ٔإهشبكاد
 

 انكزت انًُٓغٛخ ـ انًواعغ انوئَٛٛخ )انًظبكه(2

 ثُٛخ انًموه .11

اٍى انٕؽلح / أٔ  يقوعبد انزؼهى انًطهٕثخ انَبػبد األٍجٕع

 انًٕػٕع
 ؽوٚمخ انزمٛٛى ؽوٚمخ انزؼهٛى

وٚبػٛبد ٔاالؽظبء ػهى انكهاٍخ  4 

 انؾٕٛ٘
هٚبػٛبد 

 ٔاؽظبء

ايزؾبَبد َظوٚخ  َظو٘ ٔػًهٙ

 ٔرطجٛك ػًهٙ

ايزؾبَبد َظوٚخ  َظو٘ ٔػًهٙ انفٛيٚبء انطجٛخ  كهاٍخ ػهى انفٛيٚبء انطجٛخ 4 

 ٔرطجٛك ػًهٙ

ايزؾبَبد َظوٚخ  َظو٘ ٔػًهٙ  ؽبٍٕة كهاٍخ ػهى انؾبٍٕة  4 

 ٔرطجٛك ػًهٙ

كهاٍخ انُجبربد انطجٛخ فٕائلْب  5 

  ٔيؼبهْب 
 ايزؾبَبد َظوٚخ ٔػًهٙ َظو٘ ػمبلٛو

   ٔرطجٛك ػًهٙ

كهاٍخ انزوكٛت انكًٛٛبئٙ نهُجبربد  4 

 ٔكٛفٛخ اٍزقالص انؼالعبد يُٓب
ايزؾبَبد َظوٚخ  َظو٘ ٔػًهٙ ػمبلٛو 

 ٔرطجٛك ػًهٙ
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 اـ انكزت ٔانًواعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبهٚو ,.... ) 
 ثؾٕس ٔؽبالد يوػٛخ نهلهاٍخ يٍ انًَزشفٛبد

ة ـ انًواعغ االنكزؤَٛخ, يٕالغ االَزوَٛذ 

.... 
انًَُبهاد ٔيشبهٚغ انزقوؿ رؼزًل ػهٗ االَزوَذ كًظبكه 

 نهجؾش

 

 فطخ رطٕٚو انًموه انلهاٍٙ  .13

   

ثبنُجبربد انطجٛخ انزٙ رٓزى    يٍ فالل إػبفخ يٕاػٛغ علٚلح يٕاكجخ نهزطٕه انؼهًٙ انؾبطم فٙ انًغبالد  

 ٔانزٙ َٚزقهض يُٓب انؼمبلٛو 

 

 

 
           

     


