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 املحتوياث

 الصفحت                                  املحتوى                                                                                                                      

 3 م كلمت أعضاء هيئت التذريس باللس

 4 هبذة عن اللسم 

 4 رؤيت اللسم 

 4 رسالت اللسم 

   4 أهذاف اللسم

 5 مواصفاث الخزيج 

 5 أعضاء هيئت التذريس باللسم

 5 امللزراث الذراسيت للسم الزياضياث

 7 الخطت الذراسيت لبرهامج كسم الزياضياث

 9 التلويم واللياس 

 00 التربيت العمليت

 00 مشزوع التخزج

 09 شزاف لاكاديميلا 

 03 هظام التسجيل والذراست ولامتحاهاث

 08 املخالفاث والعلوباث التأديبيت

 09 التوصيف املصغز مللزراث كسم الزياضياث 

 95 التوصيف املصغز للملزراث التربويت ) متطلباث الكليت( 

 97 التوصيف املصغز للملزراث العامت )متطلباث الجامعت( 

 99 لتعليميت خذماث الذعم ا
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 انتذرٌض هٍئخ اعضبء كهًخ
اغُاث مىاز جذططُت باللؼم، ومىاز نامت ومىاز  ًىضح السلُل الخؿت السضاػُت للؿالب بلؼم الٍط

ت  ادخُاٍض

جهل  وهصلً ًىضح مخؿلباث ؼانس نلى ادخُاض اإلاىاز التي جىاػب ول فطل زضاس ي ٍو ول مازة ونسز وحساتها َو

 بحُض ال ًخجاوظ اإلاسة املحسزة اػت للخذططالؿالب ًحسز مسة السض 

شىط ول مً ػاهم في انساز هصا السلُل ٌُ 

اغُاث             انػاء هُئت الخسَضؽ بلؼم الٍط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   4 

 

 

 نجذح عن انمظى:
اغُاث هى أحس ألاكؼام الهلمُت بيلُت التربُت  هخبر-كؼم الٍط  ؾطابلؽ الخابهت لجامهت ؾطابلؽ، َو

م، زم أحس اكؼام ولُت ئنساز اإلاهلمحن 6441مههس ئنساز اإلاهلمحن لصي وان مو بساًت جأػِؽ أحس ألاكؼام ا

اغُاث نىس ؾالب اللؼم، م 4002، زم أحس اكؼام ولُت التربُت نام  4002 ، مً اهم أهسافه ضفو مؼخىي الٍط

اغُاث، والنهىع باإلاؼخىي الهلمي والطقي به، ودسمت باقي ألاكؼام بما ًخالءم مو مخؿلباتهم  في ملطضاث الٍط

وحسة ) مخػمىت نسز مً   634ًمىح الؿالب الساضغ به زضظت البيالىضٍىغ في الهلىم والتربُت بهس اظخُاظه 

ت التي ج إهل الؿالب للهمل في مجاٌ ملطضاث الخذططُت و اإلالطضاث الهامت  وهصلً بهؼ اإلالطضاث التربٍى

ؿمح لفخح املجاٌ للسضاػاث الهلُا فالخسَض ط البحض الهلمي في هصا ؽ(، ٍو ؼها، وجؿٍى اغُاث وؾطق جسَض ي الٍط

 .املجاٌ ودسمت املجخمو والبِئت

   :رؤٌخ انمظى 
اغُاث ئلى  اغُاثًؿمح كؼم الٍط ازة في جحلُم مذطظاث مخمحزة في الٍط ؼها الٍط  محلُا واكلُمُا. وؾطق جسَض

  :رطبنخ انمظى 
اغُ ا في جذطظ الٍط اغُا وجطبٍى ج اإلاإهلحن ٍض ؼها، ًخمخهىن بالىفاءة جذٍط الهلمُت واإلاهىُت اث وؾطق جسَض

ط البحض الهلمي و لإلػهام في   .و البِئت دسمت املجخموجىمُت جؿٍى

 :أهذاف انمظى 

  ؼها اغُاث وؾطق جسَض ٌؼاهمىن في بطامج ودؿـ الخىمُت الىؾىُت في ئنساز مخذططحن في الٍط

 .الخهلُم الهام والخهلُم الهالي

 ت التي جمىنهم مً مماضػت الخسَضؽ الحسًض في مطاحل اهؼاب الؿالب مهلىم اغُت وجطبٍى اث ٍض

 الخهلُم الاػاس ي والشاهىي.

  جلبُت احخُاظاث الاكؼام الهلمُت الادطي في الجامهت مً اإلالطضاث السضاػُت وحشجُو الخىاضل

 الهلمي مو اإلاخذططحن في املجاالث ألادطي.

 ر الىاكس وؤلابساعي وأػلىب حل اإلاشىالث.حشجُو اػخذسام مهاضاث البحض الهلمي والخفىح 

  تهُئت بِئت زانمت حشجو نلى اإلابازضة والخىاضل واحترام وجبازٌ آلاضاء والخهلم الصاحي والخىمُت اإلاهىُت

 حؼانس الؿالب نلى الاػخمطاض في السضاػاث الهلُا مؼخلبال.



 

   5 

 

 

 :اخلزٌذ يىاصفبد
اغُاثالهت ومهاضاث نالُت في مجاٌ أن ًخمخو بمهاضف واػ .1  .ٍط

 أن ًخمخو بمهاضف واػهت ومهاضاث نالُت في املجاٌ التربىي. .4

ط في مجاٌ جسَضؽ الأن ًيىن له كسضاث نلى ؤلابسام و ا .3 اغُاثلخؿٍى  .ٍط

 أن ًيىن كازضا نلى اػخذسام الخلىُاث الحسًشت و اإلاؼخحسزت. .2

 ططُت مؼخلبال.أن ًخمخو بمهاضاث بحشُت جمىىه مً اػخىماٌ زضاػخه الهلُا الخذ .5

م.و الخىاضل  أن ًخحلى باللسضة نلى الحىاض  .1  وكىة ؤلاكىام و الهمل هفٍط

 أن ًخحلى بالشلت بالىفؽ واللسضة نلى الاهسماط ودسمت املجخمو. .2

 أن ًحترم أدالكُاث اإلاهىت. .3

 ببلقسن: أعضبء هيئت التذريس

 أوال: أعضبء هيئت التذريس القبريي

الذرخت  االسن ر.م

 كبديويتاال

 التخصص الذرخت العلويت

 هعادالث تناهليت  دمتوراٍ استاذ هشارك الديي جوعت حريبص ند. ًج .1

 إحصاء هاجستير هحاضر الفتحليالطاهر أ.ًجن الديي  .2

 تطبيقيت دمتوراٍ هحاضر فرًاًت ةد. زهر .3

 الرياضياث هاجستير هحاضر أ.فوزيت أحود الحصاى .4

 الرياضياث هاجستير هحاضر هساعد هاألحوأ.اسواء علي  .5

 الرياضياث هاجستير هحاضر هساعد أ.ثريا علي الرخيص .6

 إحصاء هاجستير هحاضر هساعد ابو طرطور أ.عائشت . 7

 الرياضياث هاجستير هحاضر هساعد القعود أ.دمحم سالن  .8

 ثبًيب: أعضبء هيئت التذريس الوىفذيي للذراست في الخبرج

 بريطاًيا هاجستير هحاضر هساعد يداىأ. ربيعت عو .1

 بريطاًيا هاجستير هحاضر هساعد أ.ليلى جوعت االطرش .2

 ثبلثب: الوعيذوى

 ايفاد داخلي )هاجستير( بل رياضياث الدرجت التاسعت جوعت ليبيا  .1

 

 :لقسن الريبضيبث راسيتذالوقرراث ال

 الرياضيات قسم
الوحدا المقرر اسم الرمز ت

 ت
 عدد قررالم متطلبات

الساعا
 ت

 النظري

 عدد
الساعا

 ت
 العملي

Course Name 

1 
ST101 علم في مقدمة 

 اإلحصاء
3 -   

4 - 
Introduction to Statistics 

2 
ST102 علم في مقدمة 

 االحتماالت
3 ST101   

4 - 
Introduction to Statistics 
Probabilities 

3 
ST202 رياضي احصاء  3 ST102 MM21

1 
 

4 - 
Mathematical Statistics 

4 MM101 1 عامة رياضة  4 -   4 - General Mathematics 1 

5 
MM102 2 عامة رياضة  3 MM10

1 
  

4 - 
General Mathematics 2 
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6 
MM103 تحليلية هندسة 

 مستوية
3 -   

4 - 
Flat Analytical Geometry 

7 MM105 1 خطي جبر  3 -   4 - Linear Algebra 1 

8 
MM114 ضائيةف هندسة   3 MM10

3 
  

4 - 
Analytical Solid geometry 

9 
MM202 تفاضلية معادالت 

1عادية  
3 MM10

2 
MM10

5 
 

4 - 
Ordinary Differential 
Equations 1 

10 
MM206 3 استاتيكا MM10

2 
MM11

4 
 

4 - 
Statics 

11 
MM207 3 ديناميكا MM20

6 
MM21

4 
 

4 - 
Dynamics 

12 
MM208 تدريس طرائق 

 الرياضيات
2 EPsy20

1 
  

2 - 
Mathematics Teaching 
Methods  

13 
MM211 3 عامة رياضة  4 MM10

2 
  

4 1 
General Mathematics 3 

14 
MM213 المجموعات نظرية  3 MM10

2 
  

4 - 
Set theory 

15 
MM214 3 متجهي تحليل MM11

4 
MM10

5 
MM21

1 
4 - 

Vector Analysis 

16 
MM215 2 خطي جبر  3 MM10

5 
  

4 - 
Linear Algebra 2 

17 
MM302 1 مجرد جبر  3 MM 

213  
MM 
215 

 
4 - 

Abstract Algebra1 

18 
MM303 1 حقيقي تحليل  3 MM 

211  
MM 
213 

 
4 - 

Real Analysis 1 

19 
MM304 2 حقيقي تحليل  3 MM30

3 
  

4 - 
Real Analysis 2 

20 
MM305 1 مركب تحليل  3 MM21

1 
  

4 - 
Complex Analysis 1 

21 
MM306 2 مركب تحليل  3 MM30

5 
  

4 - 
Complex Analysis 2 

22 
MM308 عددي تحليل  3 CS101 MM20

2 
MM21

5 
2 2 

Numerical Analysis 

23 MM309 1 مدرسية رياضة  2 -   2 - School Mathematics 1 

24 
MM310 2 مدرسية رياضة  2 MM30

9 
  

2 - 
School Mathematics 2 

25 
MM311 تفاضلية معادالت 

2 يةعاد  
3 MM20

2 
  

4 - 
Ordinary Differential 
Equations 2 

26 
MM317 رياضي منطق  3 MM21

3 
  

4 - 
Mathematical Logic 

27 
MM400 تدريسية تطبيقات  

MM 
2 MM20

8 
MM31

0 
 

1 1 
Teaching Applications  

28 
MM401 تفاضلية معادالت 

 جزئية
3 MM21

5 
MM31

1 
 

4 - 
Partial Differential 
Equations 

29 
MM403 2 مجرد جبر  3 MM30

2 
  4 - 

Abstract Algebra 2 

30 
MM404 4  التخرج مشروع MM30

3 
وحذة 031 اًهبء بعذ

  
 4 - 

31 CS102 3 حاسوب تطبيقات  3 CS101   2 2 Computer Application 3 

32 
CS202 ورد) نصوص معالجة 

 (واكسل
3 CS101       

Text Processing 

33 
MM405E خطية جةبرم  3 MM21

5 
  4 - 

Linear programming 

34 
MM406E دالي تحليل  3 MM30

4 
  4 - 

Functional analysis 

35 MM407E الرياضيات تاريخ  3 -   4 - History of mathematics 

36 
MM408E العمليات بحوث  3 MM10

5 
  4 - 

Operations Research 

37 MM409E تكاملية معادالت  3 MM31  4 - Integral equation 
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1 

38 MM410E 3 القياس نظرية MM30
4 

  4 - 
Measurement theory 

 

 :ريبضيبثالخطت الذراسيت لبرًبهح ال

ي
س

را
لد

 ا
صل

لف
ا

 

رر
مق

 ال
مز

ر
 

 اســـم الـمـقـرر

ت
دا
ح
لو

 ا
دد

ع
ت 

عا
سا

 ال
دد

ع
 

توزيع 
 الساعات

رر
مق

 ال
ع
نو

 

 المتطلبات
 السابقة

ت
دا

ح
لو

 ا
ع
مو

ج
م

ت 
را

ض
حا

لم
ا

 

مر
لت
ا

ت
نا
ي

 

ي
مل

لع
ا

 

ول
أل
 ا
صل

لف
ا

 

ف
ري

خ
 

MM101  تخصص  - 4 4 4 1رياضة عامة - 

5
5

 

MM105 تخصص  - 4 4 3 1جبر خطي - 

MM114 تخصص  - 4 4 3 هندس تحليلية ومستوية - 

ST101 تخصص  - 4 4 3 مقدمة في علم االحصاء - 

EPsy100 تربوي)داعم(  - 2 2 2 علم النفس الغام - 

EPsy101 تربوي)داعم(  - 2 2 2 أصول التربية - 

CS100  عامة)جامعي(  - 2 2 2 1حاسوب - 

AR101  عامة)جامعي(  - 2 2 2 1دراسات إسالمية - 

AR103  عامة)جامعي(  - 2 2 2 1لغة عربية - 

EN100  عامة)جامعي(  - 2 2 2 1لغة انجليزية - 

   25 28       

ي
ان
لث
 ا
صل

لف
ا

 

 
يع

رب
 

MM102  1رياضت عاهت  تخصص   4 4 3 5رياضة عامة  

2
4

 

MM114 )4 4 3 هندسة فضائية )فراغية  
 

 هٌدست تحليليت وهستويت تخصص

ST102 هقدهت في علن اإلحصاء تخصص   4 4 3 مقدمة في علم االحتماالت 

MM105  1جبر خطي  تخصص   4 4 3 5جبر خطي  

CS101  1حاسوب  عامة   2 2 2 5حاسوب  

EPsy201  أصوه التربيت تربوي)داعم(   2 2 2 طرق التدريس العامة 

EPsy203 علن الٌفس العام تربوي)داعم(   2 2 2 علم النفس االرتقائي 

AR102  1دراساث قرآًيت  عامة   2 2 2 5دراسات قرآنية  

AR104  1لغت عربيت  عامة   2 2 2 5لغة عربية  

EN101  1لغت اًجليسيت  عامة)جامعي(   2 2 2 5لغة انجليزية  

   24 28 28      

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا

 

ف
ري

خ
 

MM211  2رياضة عامة  تخصص  2 4 6 4 3رياضة عامة  

2
2

 

MM202  2رياضة عامة  تخصص  - 4 4 3 1معادالت تفاضلية عادية  

MM206 1+جبر خطي 2رياضة عامة  تخصص  - 4 4 3 استاتيكا  

MM213 2رياضة عامة  تخصص  - 4 4 3 موعات نظرية المج  

CS202 2+حاسوب 1حاسوب  تخصص  - 4 4 3 معالجة نصوص  

AR105  2لغة عربية  عامة)جامعي(  - 2 2 5 3لغة عربية  

EPsy202 التربية أصول تربوي)داعم(  - 2 2 5 أسس مناهج  

EPsy200 عامعلم النفس ال تربوي)داعم(  - 2 2 5 علم النفس التربوي  

  55 28 26 2    

بع
را

 ال
صل

لف
ا

 

 
يع

رب
 

MM311  تخصصي  - 4 4 3 5معادالت تفاضلية عادية MM202 

2
3

 

MM207 تخصصي  - 4 4 3 ديناميكا MM206 

MM213 تخصصي  - 4 4 3 نظرية المجموعات MM317 

MM208 تخصصي  - 2 2 5 طرق تدريس الرياضيات EPsy101 

ST202 تخصصي  - 4 4 3 ضياألحصاء الريا ST102 –MM211 

MM214 تخصصي  - 4 4 3 تحليل متجهي MM114-MM211 

AR106  عامة )جامعي(  - 2 2 5 4لغة عربية AR105 
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EPsy301 تربوي)داعم(  - 2 2 5 طرق بحث  

EPsy302  تربوي)داعم(  - 2 2 2 قياس وتقويم  

   23 28 28      

س
ام

خ
 ال

صل
لف

ا
 

ف
ري

خ
 

MM302 تخصصي  - 4 4 3 1جبر مجرد MM215 – MM213 

1
3

 

MM303 4 4 3 1تحليل حقيقي - 
 

 MM211 - MM213 تخصصي

MM305 3 1تحليل مركب 
4 4 - 

 

  MM211 تخصصي

MM309 5 1رياضة مدرسية 
2 2 - 

 

 MM208 تخصصي

EPsy303  5 وسائل تعليمية 
2 2 -  

 EPsy203 تربوي)داعم(

  13 16 16      

س
اد

س
 ال

صل
لف

ا
 

يع
رب

 

MM403  تخصصي  - 4 4 3 5جبر مجرد MM302 

1
6

 

MM304 تخصصي  - 4 4 3 5تحليل حقيقي MM303 

MM306 تخصصي  - 4 4 3 5تحليل مركب MM305 

MM310  تخصصي  - 2 2 5 5رياضة مدرسية MM309 

MM308 تحليل عددي 
3 

4 4 -  
 – MM202 – MM215 تخصصي

CS101 

EPsy401 تربوي)داعم(  - 2 2 5 صحة نفسية EPsy203 

   16 20 20      

 ال
صل

لف
ا

بع
سا

 

ف
ري

خ
 

MM401 تخصصي  - 4 4 3 معادالت تفاضلية جزئية MM311-MM215 

1
2

 

MM400 تخصصي 2 - - 2 5 تطبيقات تدريسية MM310 – MM208 

MM…E 3 مادة اختيارية 
4 4 - 

 

  حسب نوعية المقرر تخصصي

MM404 روع التخرجمش 
4 

4 4 - 
 

 -  -MM303 – Epsy301 تربوي)داعم(
 وحدة 130 بعد انهاء

  15 14 12  2    

ل 
ص

لف
ا ال

ن
ام

ث
 

يع
رب

 

EPsy402 

 تربية عملي

 تربوي)داعم( 4 - - 4 4
MM400-EPsy302-

EPsy303 

4
 

   4 4   4    

عدد 
الوح
 دات

 
 131 

    

  

139 

عدد 
السا

 عات
 

  

166    

  

166 
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 ى وانمٍبص:انتمىٌ
 

 طزق التلييم  (0

 مالحظاث النسبت املئويت )ألاسبوع( جاريخ التلييم طزق التلييم ث

ٌ  امخحان هطفي 6 طي  %45 الاػبىم الخامؽ ألاو   جحٍط

طي  %45 الاػبىم الهاشط خحان هطفي زاويام 4  جحٍط

طي  %50 جهاًت الفطل  جهاتيامخحان  3  جحٍط

  %600 زضظت600 املجمىم            

 

( حؼب 45، الىطفي الشاوي  45ًترن لألػخاش جىظَو زضظت انماٌ الؼىت ) الىطفي ألاٌو  .6 مالحظت:

طي ، شفىي، نملي، واظباث، اوضاق نمل(  .ؾبُهت اإلالطض مً حُض ) جحٍط

طي، نملي(الا  .4  مخحان النهاتي5  حؼب ؾبُهت اإلالطض ) جحٍط

 حذول التلييم: (9

ر أػلىب الخلُُم ضكم الخلُُم  ُُم()الخل جاٍض

 ٌ طي  الخلُُم ألاو  الاػبىم الخامؽ جحٍط

طي  الخلُُم الشاوي  الاػبىم الهاشط جحٍط

طي  الخلُُم النهاتي  جهاًت الفطل  جحٍط

  

 هظـام التلييم والتلويم:  (3

  بببت والهملُبببت وال ًحبببم لبببه زدبببٌى الامخحبببان النهببباتي فبببي أي مبببازة ًجبببب نلبببى الؿالبببب مخابهبببت زضوػبببه الىكٍط

بببس وؼببببت يُابببببه ف هبببا ن هؿببببج زضظبببت ضبببفط فببببي  الامخحبببان النهببباتي لخلببببً اإلابببازة وال ٌهفبببج مببببً  25لبببى جٍع % َو

 احدؼابها في مهسله.

 .جحؼب مسة الًُاب مً بساًت الفطل السضاس ي 

  ًلببىم نػببى هُئببت الخببسَضؽ بمخابهببت يُبباب الؿببالب وببل حؼببب جذططببه، وجؿبببم نلىبببت الًُبباب بهببس

 انخمازها مً اللؼم املخخظ ومجلؽ اليلُت.

 ببت والخلبسًطاث الخالُببت نلبى أن جلببطب هؼببىض ًبخم جلببسًط ج حطبُل الؿالببب فببي وبل ملببطض وفبم اليؼببب اإلائٍى

 السضظت النهاةُت ئلى أكطب نسز صحُح.

ت أو الطمع ض.م  الخلسًط    اليؼب اإلائٍى

 ممخاظ % فأهثر 85مً  6

  % 85% ئلى أكل مً  75مً  4
 
 ظُس ظسا

 ظُس % 75% ئلى أكل مً  65مً  3

ٌ  % 65كل مً % ئلى أ 50مً  2  ملبى

 غهُف % 50% ئلى أكل مً  35مً  5

  % 35أكل مً  1
 
 غهُف ظسا
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  في اإلالطض السضاس ي ئشا جحطل نلى وؼبت 
 
 % مً مجمىم زضظاجه في اإلاازة. 50ٌهس الؿالب هاجحا

  ًببخم جلُببُم الؿببالب فببي وببل ملببطض زضاسبب ي نلببى حببسة، وجحؼببب السضظببت النهاةُببت نلببى أػبباغ أنمبباٌ الؼببىت

 %. 50% وزضظت الامخحان النهاتي بيؼبت 50بيؼبت 

  ًخبببببىلى أػبببببخاش اإلابببببازة جلُبببببُم وجوبببببحُح أوضاق الامخحاهببببباث ونلُبببببه ئنبببببازة أوضاق ؤلاظاببببببت للؼبببببم السضاػبببببت

والامخحاهبببباث باليلُببببت موببببحىبت بي ببببخت واضببببحت مببببً أنمبببباٌ الؼببببىت وزضظبببباث جهاًببببت الفطببببل وال ًجببببىظ 

 ن الىخاةج. ئجالف أوضاق ؤلاظابت ئال بهس فطلحن زضاػُحن مً ئنال 

  ال ٌؼبمح للؿالببب ببسدٌى الامخحببان النهبباتي بهبس مشبب ي دمببؽ نشبطة  زكُلببت  مببً بساًخبه، همببا ال ٌؼببمح

 بالخطوط مً الامخحان كبل مش ي هطف الىكذ مً بساًخه.

  ٌؼببببببلم أػببببببخاش اإلالببببببطض هخبببببباةج الامخحاهبببببباث شبببببباملت  نمبببببباٌ الؼببببببىت والامخحاهبببببباث النهاةُببببببت لببببببطةِؽ اللؼببببببم

ر اهتهاء امخحان اإلالطض.املخخظ، وشلً دالٌ أػبى   م مً جاٍض

 التغيب عن لامتحان: (4

ٌهبباز         ئشا حًُبب الؿالببب نببً الامخحببان النهبباتي  ًبت مببازة  ٌهؿببج زضظببت ضببفط فبي شلببً الامخحببان نلببى ئن              

     له الامخحان في حالت الًُاب لكطوف كاهطة وبلطاض مً مجلؽ اليلُت بىاء نلى جىضُت مً اللؼم املخخظ.

 مزاحعت النتائج: (5

 ببس  ًجبىظ للؿالببب الخلببسم بؿلببب اإلاطاظهبت اإلاىغببىنُت  وضاق ئظابخببه فببي اإلاببىاز التبي ضػببب ف هببا نلببى أال جٍع

 نً مازجحن وفم ؤلاظطاءاث والػىابـ الخالُت5ب

  بببس نبببً أػببببىنحن مبببً ئنبببالن أن ًلبببسم ؾلبببب اإلاطاظهبببت ئلبببى كؼبببم السضاػبببت والامخحاهببباث دبببالٌ مبببسة ال جٍع

 ةُت.الىدُجت النها

  ًخبببىلى نمُبببس اليلُبببت أو مبببً ًىبببىب نىبببه بىببباء نلبببى اكتبببرات مبببً كؼبببم السضاػبببت والامخحاهببباث حشبببىُل لجىبببت

اإلاطاظهببت مببً زالزببت أنػبباء مببً هُئببت الخببسَضؽ نلببى ألاكببل، وال ٌشببترؽ أن ًيببىن أػببخاش اإلاببازة مببً بُببنهم 

 حؼب الالةحت الهامت.

ت وأزاء مبببا ًؿلبببب مىبببه مبببً بحبببىر وججببباضب أو أوضاق نلبببى الؿالبببب الالتبببزام بمخابهبببت املحاغبببطاث والبببسضوغ الهلمُببب 

 نمل.

 :حضور لاختباراث ولامتحاهاث (6

 نلى ول ؾالب حػىض الادخباضاث السوضٍت والامخحان النهاتي للملطض اإلا جل به في ول فطل والخلُس بما ًلي5

 .اضؿحاب بؿاكت الخهٍطف التي جىضح أهه م جل في شلً الفطل 

  مخحبببان اضبببؿحاب أي هخببباب أو وضكبببت ولبببى واهبببذ دالُبببت مبببً الىخاببببت أو ًحكبببط نلبببى الؿالبببب اإلاخلبببسم لال

الحاػباث اإلابرمجت نسا ما ٌؼمح به أػخاش اإلالطض هما ًمىو اضؿحاب أو اػخذسام الهىاجف املحمىلت 

 زادل ميان الامخحان.

 هاث.ًحكط نلى الؿالب الخحسر أزىاء الامخحاهاث أو اللُام بأي نمل مً شأهه ؤلادالٌ بىكام الامخحا 
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  الخلُبببببس بالخهلُمببببباث اإلاىكمببببببت لؼبببببحر الامخحاهبببببباث واإلاطاكببببببت والطببببببازضة مبببببً اليلُببببببت أو لجىبببببت الامخحاهبببببباث

 واإلاطاكبت واإلاطاكبحن بلانت الامخحاهاث، وهصلً مالحكاث أػخاش اإلالطض.

 .هاث الىافصة واإلاىكمت لؼحر السضاػت والامخحاهاث الطازضة نً ظهاث الادخطاص  الخلُس  بالدشَط

 

 ثٍخ انعًهٍخ:انرت
ل ملطض التربُت الهملُت في اإلاىكىمت،  630في الفطل الشامً أو بهس اجمام  وحسة زضاػُت، ًلىم الؿالب بخجًز

دبو الخؿىاث الخالُت5  ٍو

ل ملطض التربُت الهملُت مو ملطضًٍ نلى الاهثر.  (6  ًحم للؿالب ججًز

ونلم الىفؽ للؿالب  ًخم حهُحن مشطف جذطص ي مً اللؼم، مو مشطف جطبىي مً كؼم التربُت (4

 مً كبل ميؼم التربُت الهملُت لليلُت.

ًلىم الؿالب بادخُاض مسضػت حهلُم اػاس ي او زاهىي مً نسة مساضغ ٌهطغها ميؼم التربُت  (3

ب الهملي.  الهملُت له، لُجطي ف ها الخسٍض

 اػابُو، ٌهلً ننها ميؼم التربُت الهملُت لليلُت. 1مسة التربُت الهملُت  (2

ب الهملي، ئشا وان نىس الؿالب ملطض أو ملطضًٍ مو ًحم للؿالب ًى  (5 م اظاظة مً مسضػت الخسٍض

 التربُت الهملُت. 

 ًخم جلُُم الؿالب هما هى مىضح بالجسٌو الخالي5 (1

 

 النسبت الذرحت املشزف

 %41 41 التربوي 

 %51 51 التخصص ي

 %01 01 مذيز املذرست

 %011 011 املجموع

ت باػخذسام همىشط مهس )همىشط الاشطاف الخذطص ي، همىشط ًخم جلُُم ؾالب التربُت الهملُ (2

 الاشطاف التربىي، وهمىشط جلُُم مسًط اإلاسضػت للؿالب(

نلى الؿالب الاؾالم نلى زلُل التربُت الهملُت، إلاهطفت ول ما ًخهلم بىكام التربُت الهملُت باليلُت،  (3

 مً كىاهحن ولىاةح وحهلُماث.

 يشزوع انتخزد:
 

لسمه لللؼم هملترت، زم ًذخاض الؿالب مىغ اغُاث(، ٍو اغُاث أو جسَضؽ الٍط ىنا نلمُا )في مجاٌ الٍط

ًجطي نً اإلاىغىم بحشا نلمُا مخدبها لخؿىاث ومىهجُت البحض الهلمي الوحُح بما في شلً جحسًس 

اإلاشيلت، ظمو البُاهاث، جحلُلها، فاةسة البحض، السضاػاث الؼابلت نً مىغىم البحض، هخاةج البحض، 

ب الؿالب نلى ئظطاء البحىر في مجاله نبر الخىض ُاث، ... الخ، و الًطع مً مشطوم الخذطط هى جسٍض

 جؿبُم الؿالب إلافاهُم و مبازب زضػها دالٌ الفطٌى السضاػُت الؼابلت في اللؼم.

 حُض ًدبو الؿالب الخؿىاث الخالُت5
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ىم الؿالب بادخُاض مشطف ، ًل6وحسة زضاػُت، بما ف ها ملطض جحلُل حلُلي 630بهس اجمام الؿالب  (6

 إلاشطونه حؼب ملترت بحشت.

 ًلسم الؿالب ملترت البحض بالخهاون مو مشطفه ملجلؽ اللؼم إلاىاكشخه و اإلاىافلت نلُت. (4

مسة مشطوم الخذطط فطلحن زضاػُحن ) مشطوم مبستي في الفطل الؼابو، مشطوم جهاتي ومىاكشت  (3

 اإلاشطوم في الفطل الشامً(.

طوم مً انػاء هُئت الخسَضؽ، لخلُُم اإلاشطوم، باػخذسام همىشط جلُُم ٌشيل لجىت مىاكشت اإلاش (2

 مشطوم جذطط.

 

 االشزاف االكبدميً:
 

ؽ  اغُاث، ًخم حؼمُت مشطف أوازًمي له، وهى أحس أنػاء هُئت الخسَض نىس ح جُل الؿالب للؼم الٍط

ً باللؼم.  اللاٍض

 ًلىم اإلاشطف ألاوازًمي باإلاهام الخالُت5

 الب أوازًمُا مً الفطل ألاٌو ئلى الخذطط.الاشطاف نلى الؿ (6

 مؼانسة الؿالب نلى مهطفت اللىاةح و هكام السضاػت والامخحاهاث باللؼم. (4

ل اإلالطضاث السضاػُت ول فطل زضاس ي. (3  اضشاز الؿالب نىس ججًز

 الخىكُو نلى هماشط الاػلاؽ والاغافت واًلاف اللُس. (2

 الؿالب. الاحخفاف بملف الاوازًمي للؿالب وامال، بمؼانسة (5

ل للملطضاث السضاػُت ليل فطل وحؼلُمها  (1 ًلتزم الؿالب ب حب هشف السضظاث ووضكت الخجًز

 للمشطف الاوازًمي.
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 نظبو انتظزٍم وانذراطخ وااليتحبنبد
 

 ثعض انتعزٌفبد ادلهًخ:اوال: 
 

  :ادلمزراد انذراطٍخ
ا ضببببفت الخببببسضط الهلمببببي اإلانهاببببي فُمببببا بُنهببببا، وجيببببىن زضاػببببت بهببببؼ اإلالببببطضاث السضاػببببُت مدؼلؼببببلت ومخياملببببت ولهبببب    

 نلبببى ملببطضاث ػببابلت ًخهبببحن اظخُاظهببا بىجببات، وال ٌؼببمح للؿالبببب باالهخكببام فببي زضاػبببت 
 
اإلالببطضاث مهخمببسة أػاػببا

لُبت ملطض ما ئال ئشا اظخاظ بىجبات اإلالبطضاث السضاػبُت الؼبابلت التبي ٌهخمبس نل هبا اإلالبطض اإلابصوىض، وجخبىلى أكؼبام الي

ؼببببدشبم مبببً شلبببً بهببببؼ اإلابببىاز بمىافلبببت ضةببببِؽ اللؼبببم املخبببخظ، ونمُببببس  جىغبببُح شلبببً فببببي ظبببساولها السضاػبببُت، َو

 اليلُت.

  انفصم انذراطً:

الفطببببل السضاسببببب ي فطببببالن ضةِؼبببببُان وفطبببببل ضببببُفي واحبببببس ئن وظبببببس، ومسجببببه العمىُبببببت ال جلبببببل نببببً ػبببببخت نشبببببط      

 جسضغ نلى مساها اإلالطضاث السضاػُت وجسدل مً 
 
 غمنها فترة الادخباضاث النهاةُت.أػبىنا

 : انىحذح انذراطٍخ

بت ألاػببىنُت التببي ال جلبل مبستها نبً ػبخحن زكُلببت أو البسضغ الهلمبي أو اإلاُبساوي البصي ًىفببص     هبي املحاغبطة الىكٍط

خحن.  بمحاغببطجحن هكٍط

  اإلنذار انعهًً:

 %. 50الحس ألازوج وهى هى ؤلاشهاض الصي ًىظه ئلى الؿالب بؼبب اهذفاع مهسله التراهمي نً    

  دررخ أعًبل انفصم:

هي السضظت اإلامىىحت لألنماٌ التي جبحن الخًحر الصي حسر في مؼخىي الؿالب دالٌ الفطل السضاس ي وحشبمل5     

ذؿط الؿالب بسضظخه. ت، ٍو ٍط ط أو البحىر أو الادخباضاث الخحٍط  الادخباضاث الشفهُت أو الهملُت أو الخلاٍض

  االختجبر اننهبئً:

 ادخباض في اإلالطض ٌهلس مطة واحسة في جهاًت الفطل السضاس ي.     

  انذررخ اننهبئٍخ:

 ئل ها زضظت الادخباض النهاتي ليل ملطض وجحؼب السضظت مً ماةت.   
 
 هي مجمىم زضظاث أنماٌ الفطل مػافا

  انتمذٌز:
ت أو الطمع ألابجسي للسضظت التي حطل نل ها الؿالب     في أي ملطض.هى وضف لليؼبت اإلائٍى

  ادلعذل انرتاكًً:

هبببى دببباضط كؼبببمت مجمبببىم الىلببباؽ التبببي حطبببل نل هبببا الؿالبببب نلبببى مجمبببىم الىحبببساث التبببي زضػبببها مىبببص الخحاكبببه    

 باليلُت نلى مجمىم الىحساث اإلالطضة لخلً اإلالطضاث.
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  :انتمذٌز انعبو
 اػخه في اليلُت.هى وضف مؼخىي الخًحر الصي حسر في  الجاهب الهلمي للؿالب دالٌ فترة زض    

  انظزم انعهًً:

شببمل اإلالببطضاث التببي زضػببها فببي الفطببٌى السضاػببُت بطمىظهببا وأضكامهببا     هببى بُببان ًىضببح ػببحر الؿالببب السضاسبب ي، َو

ونسز وحساتها، والخلسًطاث، هما ًىضح اإلاهسٌ الهلمي، وبُان الخلسًط الهام باإلغافت ئلى اإلالطضاث التي نىزلذ 

 للؿالب اإلاىخلل. 

 

 ٍذ: نظبو انتظزٍم وانمجىل وانمنٍبحب
 

 انمجىل:انتظزٍم شزوط 
  بببببت الهامببببت  نلبببببى الشببببهازة الشاهٍى

 
أو أي شببببهازة أدبببببطي حهازلهببببا حؼبببببب )نلمببببي أو أز بببببي( أن ًيببببىن حاضببببال

وأال ًيبىن كبس مشب م نلبى حطبىله نلبى الشبهازة أهثبر مببً %( بخلبسًط ظُبس 15)اليؼببت اإلاهخمبسة لللببٌى 

ر الخذطط.  زالر ػىىاث مً  جاٍض

 نلى مخابهت السضاػت في جذططه اإلاطيىب.أ 
 
 صحُا

 
 ن ًيىن كازضا

 .جلسًم اإلاؼدىساث ألاضلُت اإلاؿلىبت التي جحسزها ئزاضة الجامهت 

 .أال ًيىن كس ػبم فطله مً السضاػت في اليلُاث أو الجامهاث 

  ولليلُبت الحبم فبي جحسًبس شبطوؽ ومىاضبفاث مهُىببت لللببٌى جخهلبم بالشخطبُت أو ئظبطاء امخحبان كبببى ٌ

 للمفاغلت بحن اإلاخلسمحن مو مطاناة ما ًجب أن ًخىفط في اإلاهلم مً شطوؽ ومىاضفاث.

 طزاثهض وفمًب دلب ٌهً:ـ -جيىس نهطبنت االنتمبل إىل كهٍخ انرتثٍخ 
 .مً اليلُت أو الجامهت اإلاىلٌى منها  ي ػبب وان 

 
 أال ًيىن الؿالب مفطىال

 ببباث هبببصه اإلالبببطضاث نلبببى أن جيبببىن  أن ًلتبببزم بخلبببسًم اإلاؼبببدىساث اإلاخػبببمىت اإلالبببطضاث التبببي زضػبببها ومحخٍى

 مهخمسة مً اليلُت أو الجامهت اإلاىخلل منها.

 ؾطابلؽ. -ًلتزم الؿالب اإلاىخلل بلػاء أض هت فطٌى زضاػُت للخذطط مً ولُت التربُت 

 .
 
 أو ظعةُا

 
 ًجىظ لليلُت كبٌى اإلالطضاث التي ػبم للؿالب زضاػتها أو ضفػها ولُا

  هخلاٌ مً اليلُاث اإلاىاقطة أو ألادطي بهس ئظطاء اإلاهازلت ومىافلت مجلؽ اليلُت.ًجىظ للؿالب الا 

  بلُبُبببا ئكامبببت انخُازًبببت ؾبببىاٌ مبببسة زضاػبببخه 
 
أن ًيبببىن اإلاخلبببسم للسضاػبببت باليلُبببت مبببً يحبببر اللُبُبببحن ملُمبببا

 للشطوؽ اإلاخهللت باإلاإهل الصي ًطيب في الحطٌى نلُه.
 
 باليلُت، ومؼخىفُا

 حببببر اللُبُببببحن بببببسفو ضػببببىم هفلبببباث السضاػببببت وفببببم اللببببىاةح اإلاهمببببٌى بهببببا  مببببو ألادببببص فببببي أن ًلتببببزم الؿببببالب  ي

 الانخباض الاجفاكُاث اإلاىكهت والىافصة بشأن اإلاهاملت باإلاشل.
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  جيشأ باليلُبت لجىبت نلمُبت مذخطبت إلاهازلبت مبإهالث الؿبالب اإلاىخللبحن ئل هبا، ونل هبا الببض فبي الؿلبباث فبي

 ر جلسًم الؿلب.أظل ال ًخجاوظ أػبىنحن مً جاٍض

 إرزاءاد انتظزٍم:
جبسأ ئظطاءاث الد جُل باجطاٌ الؿالب بمشطفه الػبخؿالم ضأًبه والاػترشباز بهسًبه فُمبا ادخباضه مبً مبىاز، ونلبى 

طمع له بطكم5  ( وانخمازه مً اإلاشطف وضةِؽ اللؼم.6الؿالب أن ٌؼخىمل الىمىشط اإلاهس لصلً )ٍو

 

 :بضٍبدانزٌ: نظبو االنتمبل ين وإىل لظى حبنخب
 

ًلخطبط اهخلباٌ الؿببالب باليلُبت مببً كؼبم ادبط نلببى الؿبالب اإلا ببجلحن بالفطبل ألاٌو والشباوي فلببـ وإلابطة واحببسة، 

 ئال بهببس مىافلببت اللؼببمحن اإلاهىُببحن 
 
نلببى أن ًخلببسم الؿالببب بؿلببب هخببا ي ًحببسز أػببباب الاهخلبباٌ، وال ٌهببس مىلببىال

ببم كؼببم السضاػببت والامخحاهبباث، وفببي مببسة أكطبباها أػبب بىنان مببً بساًببت الفطببل السضاسبب ي، وجحؼببب فتببرة نببً ؾٍط

 السضاػت الؼابلت غمً اإلاسة العمىُت املحسزة. 

 

 : لىاعذ انتنشٌم واالطمبط واالضبفخ نهًمزراد:راثعب
 

  احلذ األعهى و األدنى نىحذاد انتظزٍم:
 نىس الد جُل ًطاعى آلاحي5

 ( ً ببس نببً ازيخببحن ونشببٍط حببسة زضاػببُت هحببس أنلببى وال ًلببل نببً ( و 22ٌؼبمح للؿالببب بالد ببجُل بمببا ال ًٍع

جىظ ضفو الحس ألانلى ئلى )12ازىتي نشطة ) ( وحسة زضاػبُت بهبس مىافلبت 25( وحسة زضاػُت هحس أزوج ٍو

%، أو فببببي حالببببت الفطببببل السضاسبببب ي 75اللؼببببم الهلمببببي املخببببخظ إلاببببً ًيببببىن مخىػببببؿه التراهمببببي أنلببببى مببببً 

 ألادحر لخذطط الؿالب.

 ً جىظ للؿالب الد جُل في أكل مً الحس ألازوج  ي فطل زضاس ي و ال لكطوف اػخصىاةُت ًلبلها اللؼم

ًحدؼب هصا الفطل مً غمً مسة السضاػت املحسزة باإلابازة، وهبصلً ًجبىظ للؿالبب فبي الفطبل ألادحبر 

 ح جُل ما جبلج له مً وحساث وإن كلذ نً الحس ألازوج اإلاؼمىت به.

 إطمبط ادلمزراد:
بس مجمبىم وحبساتها نبً الحبس ألازوبج أن ًي بحب فُمبا ظاز نبً شلبً الحبس  ًجىظ للؿالبب البصي لبجل بملبطضاث ًٍع

بشببطؽ أن ًحطببل نلببى مىافلببت ألاػببخاش اإلاشببطف، وإزاضة اللؼببم الهلمببي املخببخظ وفببم الىمببىشط اإلاهببس لببصلً نلببى 

.  أن ًخم ؤلاػلاؽ في مىنس أكطاه أػبىم بهس ئظطاء الامخحان الىطفي ألاٌو
 

 انذراطخ: : اٌمبف انمٍذ  واالنمطبع عنخبيظب
 

  ولف انمٍذ:
ًجىظ للؿالب اإلا جل بالفطل السضاس ي وكف كُسه بما ال ًخجاوظ فطبلحن زضاػبُحن ؾُلبت فتبرة زضاػبخه 

هاث الىافصة.  وفم الىمىشط اإلاهس لصلً، وفم البرهامج العمبي اإلاهخمس مً اليلُت وبما ًخىافم مو الدشَط
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 : االنذار وانفصم ين انكهٍخ:دطبطب
 

 إنذار انطبنت:
   -ًىصض الؿالب في الحاالث الخالُت5

     ئشا اهلؿو نً مخابهت زضاػخه  ي ػبب وان  مسة أض هت أػابُو في الفطل 

 السضاس ي.          

     .ئشا جحطل نلى جلسًط نام )غهُف( بنهاًت فطلحن زضاػُحن 

 فصم انطبنت:
     5ًفطل الؿالب مً اليلُت في الحاالث الخالُت 

     في جهاًت أي فطلحن زضاػُحن.ئشا جحطل ن 
 
 لى مهسٌ نام غهُف ظسا

     .ئشا اهلؿو نً السضاػت إلاسة فطلحن زضاػُحن زون نصض شطعي 

      .ئشا اػدىفس الحس ألاكص م إلاسة السضاػت اإلالطضة 

     ئشا اضجىب أحس ألافهاٌ اإلاىطىص نل ها بالةحت السضاػت والامخحاهاث وضسض بحله كطاض 

 ًبي ًلش ي بفطله.جأز           

 

 انظزم األكبدميً وادلعذل انفصهً وانرتاكًً وطزٌمخ حظبثه:
 

        
 
ً، الصي بسوضه ًفخح ملفا  مً أحس أنػاء اللؼم اللاٍض

 
 أوازًمُا

 
ًذطظ اللؼم ليل ؾالب مشطفا

حخىي نلى هخاةجه الف  نلُه اػمه وضكم كُسه وػىت الخحاكه باللؼم، ٍو
 
طلُت وول للؿالب ًيىن باللؼم مبِىا

هماشظه الخاضت به واإلػلاؽ وؤلاغافت وإًلاف اللُس وججسًسه، َو جل فُه اإلاالحكاث الخاضت بسضاػت 

ؿلو نلى مشاوله والهىاةم والهلباث التي  ىظهه ٍو ل الؿالب ٍو خابو مو بساًت ول فطل زضاس ي ججًز الؿالب، ٍو

 بأٌو وحؼلُمها للمشطف حهُم زضاػخه، وفي اإلالابل ًلتزم  الؿالب ب حب هخاةج مىازه جها
 
ًت ول فطل زضاس ي أوال

ألاوازًمي الصي بسوضه ًلىم بحفكها في ملفه ومخابهت الىاكظ منها وإبالى ميؼم السضاػت والامخحاهاث باللؼم 

 بيل هلظ في اإلالف أو جلطحر مً الؿالب.

ت أو نلمُت أو لم ًيلف ل          ػباب داضظُت أو ئزاٍض
 
ه مشطف لإلشطاف نلُه ومً لم ًىً مشطفه حاغطا

هدُجت لبهؼ الكطوف الخاضظت نً ئضازة اللؼم ًلىم بدؼلُم و خت مً هخاةجه إلايؼم السضاػت والامخحاهاث 

 باللؼم لىغهها في ملفه الخاص بصلً ومخابهت اإلايؼم في ول أحىاله حتم ًخم جيلُف مشطف له.

حؼب اإلاخىػـ الفطلي للؿالب بػطب زضظت ول ملطض في نس        ز وحساث اإلالطض، زم ًجمو حاضل الػطب ٍو

لؼم نلى مجمىم الىحساث التي زضػها الؿالب في الفطل السضاس ي، وال جحؼب غمنها اإلالطضاث التي حًُب  ٍو

 ننها الؿالب بهصض ملبٌى أو التي او حب منها.
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لت هفؼها مو ئغافت مجمىم الىحساث مو مجمىم السضظاث الؼابلت حؼب اإلاهسٌ التراهمي بالؿٍط  ٍو

 ئلى الىحساث والسضظاث الالحلت وكؼمت هاجج نسز السضظاث نلى هاجج نسز الىحساث التراهمُت.

 

 :انتخزد

ًمىح الؿالب السضظت الجامهُت ألاولى اللِؼاوؽ في التربُت جذطظ لًت نطبُت وزضاػاث ئػالمُت بهس        

نسز الىحساث اإلاؿلىبت للخذطط مً  هجاحه في الحس ألازوج مً اإلالطضاث اإلابِىت في الجسٌو آلاحي، وبلىيه

وجطسض شهازة الخذطط باػم ولُت   اللؼم، والتزامه بيل الػىابـ واللىاةح اإلاهمٌى بها بالجامهت واليلُت. 

 الامخحاهاث وم جل اليلُت والهمُسالتربُت وبخطسًم مً ضةِؽ اللؼم وضةِؽ كؼم السضاػت و 
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 ادلخبنفبد انعمىثبد انتأدٌجٍخ
 

 أوال: ادلخبنفبد انتأدٌجٍخ:
 ال جيىس نهطبنت ارتكبة ادلخبنفبد انتبنٍخ:

 .الانخساء نلى أنػاء هُئت الخسَضؽ أو الؿالب أو الهاملحن بالجامهت 

  .الانخساء نلى أمىاٌ الجامهت أو اإلاطافم الخابهت لها 

 .ؤلادالٌ بىكام السضاػت والامخحاهاث 

 اضجياب أي ػلىن مىاف لألدالق. 

  

 :وارزاءاد انتأدٌت انعمىثبد انتأدٌجٍخحبنٍب: 
 ًخيىن هكام الشىاب للؿالب مً الىلاؽ الخالُت5 :نظبو انخىاة .6

  الخأهُس نلى أهمُت فخح كىىاث الخىاضل مو الؿالب لخىضُل ضىتهم وشيىاهم

 وجكلماتهم واحخُاظاتهم إلاؼإولي اليلُت.

  ضشاز الاوازًمي، الترهحز نلى جىفحر دسماث السنم الخهلُمُت للؿالب وبطهامج الا

 والاهخمام بوحت الؿالب مً دالٌ الاهخمام بهُازة اليلُت و اإلالهم و اإلاؿهم.

  ت للؿالب مشل جىفحر للخهامل مو الؿالب  آلُت الخأهُس نلى الحىافع اإلاازًت و اإلاهىٍى

 اإلاخفىكحن واإلاىهىبحن و اإلابسنحن. 

 آلاجُت5ًخم مهاكبت الؿالب نىس كُامه باملخالفاث   :نظبو انعمبة .4

 .ب اإلاخهمس للممخلياث اليلُت ومىظىزاتها  الخذٍط

  ؽ أو ظمالؤه مماضػت الهىف و الشطوم فُه زادل اليلُت غس نػى هُئت الخسَض

 الؿالب.

  .الًش أو محاولت الخهسي نلى هكام ػحر السضاػت و الامخحاهاث باليلُت 

 .اإلاماضػاث املخلت باازاب و الادالكُاث الهامت باليلُت 

ال ًخم جىكُو الهلىبت نلى الؿالب الا بهس الاػخمام الي اكىاله وزفانه بىظىز   د:انعمىثب .3

 ولي امطه امام لجىت الخأزًبُت التي حشيل مً كبل اليلُت، و الهلىباث هي5

 .ًحطم الؿالب مً زدٌى الامخحاهاث في بهؼ اإلالطضاث او ولها 

 .ًحطم الؿالب مً السضاػت لفطل زضاس ي أو أهثر 

 الب جهاةُا مً اليلُت في حالت جىطاض احسي املخالفاث اإلاىطىص نل ها ًخم فطل الؿ

 في هكام الهلىباث و شيل مخهمس.



 

   19 

 

 

 انتىصٍف ادلصغز نهًمزراد 
 

    :(100STيجبدئ اإلحصبء  )
ًسضغ الؿالب أػاػُاث ؤلاحطاء الىضفي، وشلً بخهطفه نلى ؾطق ظمو  البُاهاث وجىكُمها، وؾطق 

ت،  وجمشُل هصه الجساٌو بطػم بُاوي مىاػب، وهصلً حهٍطف الؿالب بؿطق جحلُل نطغها في ظساٌو جىطاٍض

ت، وملاًِؽ الدشدذ، وملاًِؽ الالخىاء والخفلؿح، وملاضهت  البُاهاث باػخذسام ملاًِؽ الجزنت اإلاطهٍع

 دطاةظ هصه اإلالاًِؽ املخخلفت .

 (:010STيمذيخ يف  عهى اإلحصبء )
بُاهاث ؤلاحطاةُت، مفهىم املجخمو ؤلاحطاتي والهُىت وأهىام الهُىاث، نطع حهٍطف نلم ؤلاحطاء، أهىام  ال      

ت وملاًِؼها، الدشدذ وملاًِؼه،  ت، نطع البُاهاث بالطػم البُاوي، الجزنت اإلاطهٍع البُاهاث بالجساٌو الخىطاٍض

 الالخىاء والخفطؾح وملاًِؼهما، الاضجباؽ والاهحساض.

 (:019STيمذيخ يف عهى االحتًبالد  )
 –فطاى الهُىت  –مفاهُم أػاػُت5 الخجطبت الهشىاةُت  -6ًؿي هصا اإلالطض مبازب وأػؽ الاحخماالث ومنها5 ٌ

ت نلى ألاحسار،   -4أهىام ألاحسار.  –الحسر  الاحخماٌ وؾطق   -2ؾطق الحطط)الهس(،   -3الهملُاث الجبًر

 ز. حكانسة بُ -1الاحخماٌ الشطؾي والاػخلاللُت.  -5حؼابه. 

 (:010MM)  0يخ رٌبضخ عب
ت، بهؼ  -الهالكاث والسواٌ، النهاًاث، الاجطاٌ ، ًىفط اإلالطض زضاػت نامت للمجمىناث واإلاخباًىاث الاػخمطاٍض

ت، الخفاغل )الاشخلاق(، الخؿبُلاث )السواٌ التزاًسًت والخىاكطُت  اث الاػخمطاٍض ت ضوٌ  –هكٍط ت  –هكٍط هكٍط

 ضػم اإلاىحىُاث(.  – الاهلالبالخلهط والخحسب هلاؽ  – النهاًاث الهكمم والطًطي  –اللُمت اإلاخىػؿت 

 (:MM102) 9رٌبضخ عبيخ 
، البببسواٌ العاةسًبببت والعاةسًبببت الهىؼبببُت وجفاغبببالتها. الخيامبببل املحبببسوز  –البببسواٌ آلاػبببُت  –خمُبببت ٍالبببسواٌ اللىياض  

 .خاٌ في النهاًاثِالخيامل يحر املحسوز بهؼ ألامشلت البؼُؿت، ؾطق الخيامل ، كانسة لىب

 (:CS102) نصىصانيعبجلخ 
هت نبببً الحىاػبببِب وهكبببام حشبببًُلها والببببرامج الخؿبُلُبببت الىىافبببص واػبببخذساماتها. جحلُبببل وجطبببمُم  -مطاظهبببت ػبببَط

ببببط وأبحبببار اػببببخذسام وبطمجبببت وجحلُببببل   Math Labمىغبببىناث وأهكمبببت باػببببخذسام بطهبببامج  جؿبُلبببباث مبببً جلٍط

 (.SSPومحاواة البرهامج، وملسمت نً بطهامج )

 :(MM103) هٍهٍخ يظتىٌخهنذطخ حت
جلؼبُم كؿبو  –الىلؿبت واإلاُبل )البهبس ببحن هلؿخبحن  مىكىمت ؤلاحبسازُاث )السًياضجُبت ، الىلؿُبت( والهالكبت بُنهمبا،

الخببـ اإلاؼببخلُم )الطببىض املخخلفببت  حًحببر ؤلاحببسازُاث، اإلاخجهبباث )فببي بهببسًً(، مؼببخلُمت مببً الببسادل والخبباضط(،

 .ؿىم املخطوؾُتالل، الساةطة إلاهازلت الخـ اإلاؼخلُم(،

 (:MM105)0ررب خطً 
ف  )حهببببباٍضفاملحبببببسزاث  اإلاطببببفىفاث والهملُببببباث اإلاهطفبببببت نل هبببببا،   ومفبببباهُم نامبببببت(، اإلاهبببببازالث الخؿُبببببت )حهببببباٍض

 )ؤلاكلُسًت(. الاججاهُتالفػاءاث  ومفاهُم نامت(،



 

   21 

 

 

 (:MM114هنذطخ فضبئٍخ )
الىطوٍبببببببت( ؾبببببببٌى وجلؼبببببببُم كؿهبببببببت  –ُت ؤلاػبببببببؿىاه –مىكىمبببببببت ئحبببببببسازُاث5 مىكىمببببببباث ؤلاحبببببببسازُاث )السًياضجُبببببببت   

 .اإلاخجهاث، اإلاؼخىي، اإلاؼخلُم، ػؿىت السضظت الشاهُت املحل الهىسس ي، –مؼخلُمت 

 (:MM202)0يعبدالد تفبضهٍخ عبدٌخ 
ميشأ اإلاهازلت  –اإلاهازلت الخفاغلُت الخؿُت ويحر الخؿُت  -السضظت  -الطجبت  -حهٍطف اإلاهازلت الخفاغلُت    

وظىز ووحساهُت الحل للمهازلت الخفاغلُت الهازًت، اإلاهازلت الخفاغلُت الهازًت مً  – الخفاغلُت الهازًت

الطجبت ألاولى وضىضتها الهامت  وؾطق حلها، اإلاهازالث الخفاغلُت الخؿُت، حل اإلاهازلت الخفاغلُت اإلاخجاوؼت 

الث البالغ.  والالمخجاوؼت، اإلاهازالث الخفاغلُت الخؿُت مً ضجب نلُا، جحٍى

 (:ST202رٌبضً  ) إحصبء
الخجطبببببت الهشببببىاةُت وفببببطاى الهُىببببت، اإلاخًحببببراث الهشببببىاةُت وأهىانهببببا، زالببببت الخىظَببببو الاحخمببببالي للمخًحببببر الهشببببىاتي 

ا ببب ي والخببببباًً، الخجببببعيء، الهببببعوم  ألاحبببازي )اإلاىفطببببل واإلاخطببببل(، زالببببت الخىظَبببو الاحخمببببالي التراهمببببي، الخىكببببو الٍط

زالبببببببت الخىظَبببببببو الاحخمبببببببالي للمخًحبببببببر ث الاحخمالُبببببببت اإلاىفطبببببببلت واإلاخطبببببببلت، والسالبببببببت اإلاىلبببببببسة للهبببببببعوم، أهبببببببم الخىظَهبببببببا

الهشببببىاتي الشىببببباتي )اإلاىفطبببببل واإلاخطبببببل(، زالبببببت الخىظَبببببو الاحخمبببببالي الحسًبببببت )الهامشبببببُت(، زالبببببت الخىظَبببببو الاحخمبببببالي 

ا بب  ي، الخًبباًط، التراهمببي اإلاشببترن، زالببت الخىظَببو الاحخمببالي الشببطؾي، اإلاخًحببراث الهشببىاةُت اإلاؼببخللت، الخىكببو الٍط

 الاضجباؽ، زواٌ الخىظَهاث الاحخمالُت إلاخًحر نشىاتي مخهسز )اإلاىفطل واإلاخطل( ودطاةطها.

 (:MM206) باطتبتٍك
اللىة، نعم كىة حٌى هلؿت وحٌى محىض ، ادتزاٌ مجمىنت مً اللىي يحر اإلالخلُت نىس هلؿت ئلى كىة واظزواط ، 

مُببت، الاجببعان ملجمىنبب ت كببىي يحببر ملخلُببت فببي الفػبباء الشالسببي وفببي بهببسًً ، ضزوز ألافهبباٌ ، الاظزواط ، املحطببلت البًر

ت واملحاوض اإلاخهامسة ونعم كطىض ألاظؼبام الاهلالب و الاهعالقالاحخيان ،  ، نعم اللطىض الصاحي ، املحاوض اإلاخىاٍظ

حن الطةِؼُحن ، زاةطة مىض.  الهىسػُت ، نعمي اللطىض الطةِؼُحن واإلاؼخٍى

 (:MM207) دٌنبيٍكب
ببببببت ، والصاجُببببببت  باإلحببببببسازُاثىماجُيببببببا الجؼببببببُماث ، الحطهببببببت فببببببي دببببببـ مؼببببببخلُم ، الحطهببببببت فببببببي مؼببببببخىي هُ الياضجحًز

واللؿبُت، هُىماجُيا الجؼم اإلاخماػً، ػطنت هلؿت باليؼبت  دبطي، وججلبت هلؿبت باليؼببت  دبطي فبي البسوضان 

و أهببببىام الحطهببببت، باإلغببببافت ئلببببى ، هُىماجُيببببا الجؼببببُماث، كببببىاهحن هُببببىجً وجؿبُلبببباث فببببي ظمُبببباهخلبببباٌ، وزوضان مببببو 

الحطهبببت فبببي وػببببـ ملببباوم والجؼببببُماث مخًحبببرة الىخلببببت وحطهبببت اإلالببببصوفاث، الصببببصباث الطببببًحرة الحطهبببت اإلالُببببسة، 

والحطهبت الخؿُببت وجؿبُلبباث نلبى الخطببازم ومهامبل الاضجببساز، الشبًل واللببسضة  توالسوضاهُبالحطهبت الخؿُببت همُبت 

 للجؼُماث والجؼم الجاس ئ. توالسوضاهُ

 (:MM208زائك تذرٌض خبصخ )ط
ؼُت والتربُت الهملُت. و ٌهس      إلالطض الخؿبُلاث الخسَض

 
ا  هكٍط

 
اغُاث 5 هصا اإلالطض أػاػا ًَؿي مفهىم مىهج الٍط

شمل زضاػت نىاضط اإلاىهج 5 املحخىي 5 هظ املحخىي، دطاةطه وأهىانه، املحخىي الحلعون، املحخىي  َو

لت ؽ 5 حهٍطف ؾٍط م 5  اإلاشاول. ؾطاةم الخسَض ؽ. الخلٍى الخسَضؽ ، أهىام ؾطق الخسَضؽ ، دطاةظ ؾطق الخسَض

م ، أهىام الادخباضاث ، دطاةظ ول اغُاث  هظ اللُاغ ، الخلُُم والخلٍى منها. أػلىب حل اإلاشاول في الٍط

اغُاث للمطحلت اإلاخىػؿت. زضاػت بهؼ ألامشلت لخؿبُلاث ما زضغ مً أهساف ومحخىي  وجؿبُلاتها في مىهج الٍط
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اغُت التي جسضغ في اإلاطاحل اإلاخىػؿت. مىاغُو جلسم وأوشؿت ؾطاة م جسضغ نً مىاغُو مً اإلالطضاث الٍط

اغُت ووشاؾها وإػهامها في الهملُت الخهلُمُت.    نملُت في مؼخىي اإلاطحلت اإلاخىػؿت ، الجمهُاث الٍط
 (:MM211) 3رٌبضخ عبيخ  
ً أو أهثر     إلاخهسزة، اإلاخخالُاث واإلادؼلؼالث الالجهاةُت.الخيامالث ا ،ومشخلاتها  السواٌ في مخًحًر

  (:MM213) نظزٌخ اجملًىعبد
 ئزبباث بهبؼ اإلابرهىباث نلبى املجمىنبباث، املجمىنباث اإلافهطػبت، الهالكباث، –املجمىنباث 5 مفهبىم املجمىنبت    

ت الهسز، السالت،  الخؿابم.  هكٍط

 (:MM214حتهٍم يتزهً )
ملجببباٌ الاججببباهي، الخيبببامالث الخؿُبببت والؼبببؿحُت وال جمُبببت، مبرهىببباث البببسواٌ الاججاهُبببت، املجببباٌ اللُاسببب ي وا  

 الخيامل في الخحلُل اإلاخجه، أهكمت ؤلاحسازُاث اإلاخهامسة. 

 (:MM215) 9ررب خطً 
الث الخؿُبببت،   ف  الفػببباءاث الاججاهُبببت ) حهببباٍضف ومفببباهُم أػاػبببُت(، الخحبببٍى فػببباء الػبببطب البببسادلي )حهببباٍض

 لصاجُت واإلاخجهاث الصاجُت إلاطفىفت. اللُم ا وأمشلت ودىاص أػاػُت(،

 (:MM302) 0ررب جمزد 
بببت الظبببطاهج وجؿبُلاتهبببا، ، الهملُببباث الشىاةُبببت ودىاضبببها، العمبببطة ودىاضبببها ألاػاػبببُت، املجمىنببباث اإلاطببباحبت هكٍط

العمطة الجعةُت الىاقمت ودىاضها ألاػاػُت، العمطة البؼُؿت ، ظمطة اللؼمت، الدشاول في العمط )أمشلت ودىاص 

 لُت(، ظمطة اإلابازالث ودىاضها ألاولُت.أو 

 (:MM303) 1حتهٍم حمٍمً 
دـ ألانساز الحلُلُت5 دىاص نملُتي الجمو والػطب في ألانبساز الحلُلُبت ونالكبت جطجِبب ألانبساز الحلُلُبت   

ا بب ي   اللُمببت اإلاؿللببت للهببسز الحلُلببي وحببل مخباًىاتهببا بهببس زضاػببت دببىاص اللُمببت –مببو ؤلازببباث، الاػببخيخاط الٍط

فهبببببا وأهىانهببببا وجلاضبهبببببا  –اإلاؿللببببت   –مخخالُبببببت وى ببببب ي  –اإلاخخالُببببباث املحببببسوزة  –مخخالُببببباث ألانببببساز الحلُلُبببببت حهٍط

باث  –داضبُت أضشبمُسغ  –أهببر حبس ػبفلي  –أضًط حبس نلبىي  –نالكت اإلاخخالُت اإلاخلاضبت بمخخالُت وى  ي  هكٍط

ً. الفػببببببباء ؤلاكلُبببببببسي هبببببببىوي البهبببببببس،  –نلبببببببى جلببببببباضب اإلاخخالُببببببباث  ، اإلاخخالُببببببباث   جىبىلىظُبببببببا نلبببببببى الفػببببببباء جمببببببباٍض

 ،  النهاًاث والاجطاٌ )الاػخمطاض(.  واإلادؼلؼالث في الفػاء

 (:MM304)  2حتهٍم حمٍمً 
 النهاًبباث والاجطبباٌ. مشببخلت الببسواٌ الحلُلُببت 1زضغ فببي ملببطض جحلُببل حلُلببي  مطاظهببت مببا  

 
مشبببخلت  –دطىضبببا

Rزالبببببت فبببببي الفػببببباء 
p

 –كانبببببسة لىبِخببببباٌ  –كانبببببسة الؼلؼبببببت  –اجطببببباٌ اإلاشبببببخلت  –مبرهىبببببت اللُمبببببت الىػبببببؿج  - 

 النهاًاث الهكمم والطًطي، الخيامل، مخخالُاث ومدؼلؼالث السواٌ . –مبرهىت جاًلىض  –الاشخلاق مً ضجب نلُا 

 (:MM305) 1حتهٍم يزكت  
مً ألانساز وشطوؽ الدؼاوي، جىبىلىظُا اإلاؼخىي (  nألانساز اإلاطهبت، اإلاخباًىت اإلاشلشُت وحهمُمها نلى  )   

الث .، السواٌ ألاولُت اإلاطهب، السواٌ في اإلاخًحر اإلاطهب،   الخحٍى
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  (:MM306) 9 حتهٍم يزكت 
ت للمدؼلؼالث شاث الحسوز اإلاطهبت،   الخيامل اإلاطهب، الخلاضب اإلاىخكم، جؿبُم نلى  السضاػت الىكٍط

)البىاقي(، الىلاؽ اإلاىهعلت، مبرهىت الطواػب، جيامل مدؼلؼلت لىضاهذ حؼبان الطواػب  -مدؼلؼالث اللىي 

 في مىؿلت جلاضبها بحؼاب الخيامل الحلُلي اإلاهخل باػخذسام مبرهىت الطواػب.

 (:MM308حتهٍم عذدي ) 
مدؼلؼببببببلت جبببببباًلىض ، مدؼلؼببببببلت مبببببباولىضًٍ ، داضببببببُت الخلبببببباضب، الاػببببببخىماٌ الخؿببببببي، الحببببببل الهببببببسزي للمهازلببببببت   

بببببت( ،  الىاحبببببسة، الحبببببل الهبببببسزي لىكبببببام مهبببببازالث دؿُبببببت ، حؼببببباب الخفاغبببببل )الفبببببطوق ألامامُبببببت ، الفبببببطوق اإلاطهٍع

حؼبباب الخيامببل )كانببسة شبببه اإلاىحببطف ، كانببسة شبببه اإلاىحببطف اإلاطهبببت( ، كانببسة ػمبؼببىن ، كانببسة ػمبؼببىن 

 اإلاطهبت ، جحلُل ألادؿاء.

 (:MM309) 1رٌبضخ يذرطٍخ 
اغُاث في الؼىىاث )زضاػت جحلُلُت هلسًت نلمُت إلاى     (.4-2غىناث الىخب اإلالطضة في الٍط

 (:MM310)  2رٌبضخ يذرطٍخ 
اغُاث في الؼىىاث )  ( .64-60زضاػت جحلُلُت هلسًت نلمُت إلاىغىناث الىخب اإلالطضة في الٍط

 (:MM311) 9يعبدالد تفبضهٍخ عبدٌخ 

ًببببت الخؿُببببت،  حببببل مىكىمببببت اإلاهببببازالث ، حببببل الهبببباماإلاطببببفىفت ألاػاػببببُت، المىكىمببببت اإلاهببببازالث الخفاغببببلُت الهاز

الخفاغلُت الخؿُت شاث اإلاهامالث  الشابخت، حل اإلاهازلت الخؿُت مً الطجببت الشاهُبت فبي ضبىضة مدؼلؼبالث اللبىي 

لُىفُبببببل، اإلاهبببببازالث فبببببىق الهىسػبببببُت،  –الىلؿبببببت الاهفطازًبببببت الىكامُبببببت( ، مىكىمبببببت شبببببخىضم  –)الىلؿبببببت الهازًبببببت 

 ازلت الظؼحر.مهازلت بِؼل، مهازلت لُجىسض، مه

 (:MM317ينطك رٌبضً )
زضاػت مىؿم اللػاًا، زضاػت ألاوؼلت اإلاىؿلُت يحر الطػمُت، زضاػت ألاوؼلت اإلاىؿلُت وإزباث مبرهىاتها التي 

فاث هلىانس اػخسالٌ، زضاػت ألاوؼلت اإلاىؿلُت وإزباث مبرهىاتها التي حهخمس نلى جيافإاث  حهخمس نلى حهٍط

 .ؿم الىممىؿلُت هلىانس اػخسالٌ، مى

 (:MM400تطجٍمبد تذرٌظٍخ )
بببم ئجاحببببت     ؼبببُت هببببى ئنبببساز الؿالبببب نملُببببا إلاطحلبببت التربُبببت الهملُببببت نبببً ؾٍط الهبببسف مبببً ملببببطض الخؿبُلببباث الخسَض

الفطص للؿالب إلاماضػت الخسَضؽ )ول حؼب جذططه( بشتم ؾطكه )ؾطق الخسَضؽ( زادل اليلُبت مبً أظبل أن 

ؿببببببم ًىدؼببببب مهببببباضاث الخببببسَضؽ الالظمبببببت لالػببببخهس ؽ مبببببً ظهببببت ادبببببطي.  ٍو از للتربُبببببت الهملُبببببت مببببً ظهبببببت، وللخببببسَض

خببببسضب نلببببى مذخلببببف ؾببببطق الخببببسَضؽ الحسًشببببت والتببببي جببببم حًؿُتهببببا أزىبببباء ملببببطضاث ؾببببطق  الؿالببببب نبببببر هببببصا اإلالببببطض ٍو

ب نلى ئنؿاء السضوغ، والخذؿُـ للسضغ،   الخسَضؽ الهامت وؾطق الخسَضؽ الخاضت، بما في شلً الخسٍض

م، وإزاضة وإنساز الاػئلت، و  اإلاىاكشت، وجطمُم الامخحاهاث، وجوحُحها، والخهامل مو الؿلبت، والخلُبُم والخلبٍى

الطف، واػخذسام الخلىُت في الخسَضؽ، وظمُو اإلاهاضاث واإلاهام الادطي التي ًلىم بها اإلاهلم مبً ظمُبو الجىاهبب 

 الىفؼُت والؼلىهُت والهلمُت. 
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 (:MM401يعبدالد تفبضهٍخ رشئٍخ )
اإلاهازلبت الخفاغبلُت الجعةُبت، اإلاهازلبت الخفاغبلُت الجعةُبت الخؿُبت مبً الطجببت ألاولبى، مهازلبت بفباف وحببل  ميشبأ   

 اإلاهازالث الخفاغلُت الجعةُت مً الطجبت الشاهُت . اإلاهازالث الخفاغلُت الجعةُت مً الطجبت ألاولى يحر الخؿُت ،

 (:MM403) 9ررب جمزد 

ودىاص أػاػُت( ، الحللاث الجعةُت ودىاضها، اإلاىؿلت الوحُحت  الحللاث )حهاٍضف ومفاهُم أولُت    

ودىاضها، املجاالث )حهاٍضف ومفاهُم أػاػُت(، الهالكت بحن اإلاىؿلت الوحُحت واملجاٌ، ممحز الحللت 

واملجاٌ، اإلاشالُاث ودىاضها واإلاشالُاث الطةِؼُت، حللت اللؼمت ودىاضها، الدشاول الحللي ودىاضه، زضاػت 

ت ألاولى في الدشاول الخلابلي جأزحر ال دشاول نلى الحللاث الجعةُت واإلاشالُاث، هىاة الدشاول ودىاضها، الىكٍط

للحللاث وجؿبُلها، بىاء مجاٌ مً مىؿلت صحُحت، اإلاشالُاث ألاولُت ودىاضها في الحللاث الخبسًلُت، اإلاشالُاث 

 مت.الهكمم ودىاضها في الحللاث الخبسًلُت، زضاػت بهؼ الحللاث الها

 (:MM404يشزوع انتخزد  )

لسمه لللؼم هملترت، زم ًجطي نً اإلاىغىم بحشا نلمُا     ًذخاض الؿالب مىغىنا نلمُا )حؼب جذططه(، ٍو

مخدبها لخؿىاث ومىهجُت البحض الهلمي الوحُح بما في شلً جحسًس اإلاشيلت، ظمو  البُاهاث، جحلُلها، فاةسة 

، هخاةج البحض، الخىضُاث، الخ. والًطع مً مشطوم الخذطط هى البحض، السضاػاث الؼابلت نً مىغىم البحض

ب الؿالب نلى ئظطاء البحىر في مجاله نبر جؿبُم الؿالب إلافاهُم ومبازب زضػها دالٌ الفطٌى السضاػُت  جسٍض

 الؼابلت في اليلُت.  

 (:MM405Eثزجمخ خطٍخ )
ا  ي إلاؼاةل بطمجت دؿُبت بؼبُؿت،   لبت البُاهُبت لحبل مؼباةل البرمجبت مفهبى  ملسمت وأمشلت للىمىشط الٍط م الؿٍط

لببت اإلابؼببؿت، مىكىمببت اإلاهببازالث، الخؿُببت وحشببمل مىؿلببت الحببل والببطؤوغ، الخحؼببِىاث )الخببسكُلاث(  الؿٍط

 اإلاخًحراث املحسوزة، البرمجت الوحُحت . جحلُل الحؼاػُت، الاكتران، الحؼابُت،

 (:MM406Eحتهٍم دايل )
ت املخخلفت الفطا -مخباًىت هىلسضومىيىفؼيي      ت  –ياث اإلاتًر  -فطاياث باهاخ املخخلفت  –الفطاياث اإلاهُاٍض

ت ؤلاجمام  ت هاها، باهاخ وهكٍط ع، فِشط، هكٍط ت ٍض ملسمت نلى اإلاإزطاث  –فطاياث هلبرث والىكم اإلاخهامسة  –هكٍط

 جؿبُلاث. –الخؿُت واملحسوزة نلى فطاياث مذخلفت 

 (:MM407Eتبرٌخ انزٌبضٍبد )
اغببُاث، واظببب الهببطب واإلاؼببلمحن أهمُببت جبباٍض    ر الٍط دي، أهمُببت زضاػببت جبباٍض اغببُاث، هبببصة نببً التببرار الخبباٍض ر الٍط

اغُاث. ا  ي، مشاهحر نلماء اإلاؼلمحن في الٍط دي، جؿىض الهلم الٍط  هحى جطاثهم الخاٍض

  (:MM408E)حبىث انعًهٍبد 
بببببت  الخحلُبببببل اإلابببببسدل ئلبببببى بحبببببىر الهملُببببباث، الىلبببببل والخىظَبببببو، مؼببببباةل الخذطبببببُظ،   الشببببببيي، ؤلاحبببببالٌ )هكٍط

بببببت ألالهببببباب، ، الاػبببببدبساٌ(، هكٍط بببببت املخبببببعون واإلافببببباهُم  ضبببببفىف الاهخكببببباض اإلافهبببببىم وألاهكمبببببت والحلبببببٌى هكٍط

 الاكخطازًت وحؼاب الحل.

 (:MM409Eيعبدالد تكبيهٍخ )
سهىلم الخياملُت الخؿُت . را الخياملُت،حمهازالث فىلخُ  مهازالث فٍط
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 (:MM410Eنظزٌخ انمٍبص  )
زضاػت أهىام الجبىض املخخلفت ، شبه الحللت، الحللت،  -ت نً املجمىناث، كابلُت الهس، السالت اإلامحزة ملسم

اث اللُاغ –σالحلل، الحللت الحلل مً همـ  (، الفطاى اللابل σ-Algebra) نلى اإلاهطفت اللُاغ نلى وهكٍط

اث نلى اللُاغ الخاضجي  املجمىناث اإلالِؼت، زواٌ وفػاء  -لللُاغ، فطاى اللُاغ، اللُاغ الخاضجي، هكٍط

 جؿبُلاث. –اللُاغ، جيامل لىبُج
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 )يتطهجبد انكهٍخ( انرتثىٌخ تىصٍف يصغز دلمزراد 
 

 (:EPsy100عهى اننفض انعبو )
ذه، ومىغىنه، وأهسافه، وأهمُخه، ومسضاػه،  حهسف اإلالطض ئلى5 حهٍطف الؿالب بماهُت نلم الىفؽ وجاٍض

اجه املخخلفت في جفؼحر الؼلىن بطفت داضت،  وػلىن الياةً الحي بطفت نامت، وجبطحرهم ومى اهجه، وهكٍط

 بخؿىض كسضاث ألافطاز الهللُت، وكسضاتهم نلى الخهلم وؤلازضان. 

 (:EPsy101أصىل انرتثٍخ )
اث ذُت لخؿىض ألافياض والىكٍط ت املخخلفت. هما  ًدىاٌو اإلالطض مفهىم التربُت وفلؼفتها مً دالٌ زضاػت جاٍض التربٍى

 ًدىاٌو أًػا بهؼ اللُم والاججاهاث ألاػاػُت لهملُاث التربُت ونالكتها بمجاالث الحُاة املخخلفت في املجخمو. 

 (: EPsy200)عهى اننفض االرتمبئً 
مهطفبببت مفهبببىم الىمبببى  حهبببسف ملبببطض نلبببم البببىفؽ الاضجلببباتي أو نلبببم البببىفؽ الىمبببى ئلبببى جمىبببحن الؿالبببب اإلاهلبببم مبببً

مهطفبت باإلغبافت ئلبى  الخهلم، ومهطفت أهمُت زضاػت الىمى فبي اليباةً الحبي فبي اإلاطاحبل املخخلفبتبقاةفه ونالكخه وو 

 .الخطاةظ الؼُيىلىظُت ليل مطحلت مً مطاحل الىمى لسي ؤلاوؼان مىص بساًت وشأجه وحتم جهاًت وظىزه

 (: EPsy201) طزق انتذرٌض انعبيخ

بببت نبببً ؾبُهبببت ومفهبببىم الخبببسَضؽ. والخهبببطف نلبببى أهبببم اإلاهببباًحر ئنؿببباء اإلابببخه :حهبببسف هبببصا اإلالبببطض ئلبببى لم فىبببطة هكٍط

واإلابازب ألاػاػُت لهملُت الخسَضؽ الجُس. وأهم دطاةظ اإلاهلم الجُس وأبهباز خخطبِخه. همبا حهبسف ئلبى جعوٍبس 

 .اإلاخهلم بأهم اإلابازب الهامت الػتراجُجُاث الخسَضؽ وما ًيبغي مطاناجه دالٌ جؿبُلها

 (: EPsy202) أطض ادلنبهذ
فبببه  :حهبببسف هبببصا اإلالبببطض ئلبببى جمىبببحن اإلابببخهلم مبببً الخمُحبببز ببببحن الاججاهببباث الخللُسًبببت والحسًشبببت إلافهبببىم اإلابببىهج، وحهٍط

بهىاضببببط اإلاببببىهج بطببببفخه مىكىمببببت وزوض اإلاهلببببم ف هببببا.  وهببببصلً ألاػببببؽ التببببي ًلببببىم نل هببببا اإلاببببىهج فببببي مطاحببببل الخهلببببُم 

 .إلاخهلم ببهؼ الخىكُماث اإلاىهجُتاملخخلفت وداضت مطحلت الخهلُم ألاػاس ي وحهٍطف ا

 (: EPsy203) عهى اننفض انرتثىي

الخهبطف نلبى مفهىمبه وأهمُخبه وأهسافبه وأهبم اإلافباهُم واإلاببازب شاث ا، اإلالبطض ٌؼب ى ئلبى جحلُبم نبسة أهبساف منهب

نلبى  الخهبطف .4 .فهبم نملُبت البخهلم وشبطوؾها .3 الخهطف نلى ؾطق البحض في نلم البىفؽ الترببىي  .2 .الهالكت به

اث الخهلم وهُفُت الاػخفازة منها في اإلاىكف الخهلُمي ت .5 .هكٍط اث الخهلم وجؿبُلاتها التربٍى  .6 .اإلالاضهت بحن هكٍط

الخهبطف نلبى مفهبىم البصواء واللبسضاث الخاضبت والفبطوق  .7 .الىعي بأهمُبت اهخلباٌ أزبط البخهلم ظبطاء نملُبت البخهلم

ف نلبببى مفهبببىم السافهُبببت وإهؼببباب الؿبببالب مفببباهُم حىلهبببا وهُفُبببت الخهبببط  .8 .الفطزًبببت والهىامبببل اإلابببإزطة ف همبببا
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م الترببىي وبىبباء الادخببباضاث الخحطببُلُت .9 .اػبدشاضتها لببسحهم جىقُببف اإلاهبباضف  .10 ئهؼبباب الؿلبببت مهبباضة الخلببٍى

ت ت الىفؼُت لخسمت الهملُت التربٍى  .واإلافاهُم التربٍى

 (: EPsy301)طزق انجحج  
دي للمهطفبببت وجىمُبببت كبببسضاتهم نلبببى الخفىحبببر الهلمبببي،  وجمىُبببنهم مبببً فهبببم الؿبببالب  حهبببسف اإلالبببطض ئلبببي للخؿبببىض الخببباٍض

ً اججاهباث ئًجابُبت لبسحهم حبٌى أهمُبت البحبض الهلمبي. همبا  لت الهلمُت في حبل اإلاشبىالث، وجيبٍى اػخذسام الؿٍط

ت والىفؼُت  . حهسف ئلى فهم الؿالب  هىام البحىر في الهلىم التربٍى

 (: EPsy302) انمٍبص وانتمىٌى انرتثىي

م الىفسببب ي الترببببىي، والاػدبطببباض بىقاةفبببه،  :حهبببسف اإلالبببطض ئلبببى ؤلازضان الهمُبببم إلافببباهُم وأػبببؽ اللُببباغ والخلبببٍى

ببببت والخؿبُلُببببت الالظمببببت  وزوضه اإلاببببإزط فببببي وببببل ميىهبببباث الهملُببببت الخهلُمُببببت. أًػببببا ؤلاإلاببببام با ػببببؽ واإلاهبببباضاث الىكٍط

مها، بما ٌهحن نلى ظىزة ألازاء وضفو مؼبخىي الىفاًبت اإلاهىُبت، إلنساز الادخباضاث وجؿبُلها وجحلُل هخاةجها وج لٍى

 .ودطىضا في مُسان ادخباضاث الخحطُل السضاس ي بأهىانها

 (: EPsy303) وطبئم تعهًٍٍخ

ببف اإلاببخهلم بمفهببىم نملُببت الاجطبباٌ ومطاحلببه، ونىاضببطه ونالكببت شلببً بببالخهلُم والببخهلم،  :حهببسف اإلالببطض ئلببى حهٍط

دي. وأهىانهببا وجطببيُفاتها، وأػبؽ ئنببسازها واػببخذسامها بشببيل ومفهبىم الىػببُلت الخهل  لخؿىضهبا الخبباٍض
 
ُمُببت وفلببا

 .فهاٌ لخحؼحن نملُت الخهلم والخهلُم

 (: EPsy401)انصحخ اننفظٍخ 
ت والهملُت التي جمىىه مً ضفو مؼخىي  . 6سف ملطض الوحت الىفؼُت ئلى حه جعوٍس اإلاخهلم باإلاهلىماث الىكٍط

 . ئزضان الهالكت بحن الخىافم الىفس ي للمخهلم ومؼخىي جحطُله السضاس ي .2 . الوحت الىفؼُت

جعوٍس اإلاخهلمحن باإلاهلىماث الخاضت باإلضشاز الىفس ي والخىظُه التربىي مً دالٌ الخهطف نلى ؾبُهت  .3 . 

الخهطف نلى أػباب الاهحطافاث الؼلىهُت وػبل  .4 . اإلاشاول الىفؼُت والاهحطافاث الؼلىهُت الهامت

  ا.شخُطها ونالظهح

 (: EPsy402) انرتثٍخ انعًهٍخ

 ئلببببى واكببببو مُببببساوي. حُببببض ًلببببىم 
 
ببببا الهببببسف مببببً التربُببببت الهملُببببت هببببى ئجاحببببت الفطضببببت للؿالببببب بخؿبُببببم مببببا زضغ هكٍط

بباع الاؾفبباٌ، أو اإلاببساضغ، أو مإػؼبباث شوي الاحخُاظبباث الخاضببت.. همببا جخببات  ؽ فببي ٍض الؿالببب بمماضػببت الخببسَض

مشاهسة همباشط حلُلُبت )زادبل اإلاإػؼباث الخهلُمُبت( لالػبخفازة منهبا فبي ئنبساز البسضغ  للؿالب نبر هصا اإلالطض 

ؼه،   مً أضوان ببطامج ئنبساز اإلاهلمبحن، وجبسٍض هم، بشيل همىشجي و اللُام بخسَض
 
 أػاػُا

 
وحهس التربُت الهملُت ضهىا

ببت فببي اليلُببت. وهببي اإلاهُبباض الحلُلببي  فُىكببط ئل هببا نلببى أجهببا بطهببامج مخيامببل ًببىاظي فببي أهمُخببه بطهببامج السضاػببت الىكٍط

ت والخؿبُم   . للحىم نلى مسي هجات بطهامج ؤلانساز، حُض ًخم مً داللها الطبـ بحن الىكٍط
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 بيعختىصٍف يصغز دلتطهجبد اجل
 

 (:010AR) 0دراطبد لزآنٍخ 
اث التبببي ببببحن ًببسضغ الؿالبببب فببي هبببصا اإلالبببطض حببعب ألانلبببى وبببامال نلببى أن حشبببمل السضاػببت5 أػبببباب الجبببزوٌ واإلاىاػببب

ا، وبُان مهاوي آلاًباث، وزضاػبت الطبىض الباليُبت، ومبا جطشبس ئلُبه آلاًباث. همبا  الؼىض وشطت اإلافطزاث شطحا لًٍى

 ًيلف الؿالب بحفل الحعب وامال.   

  (:901AR)9دراطبد لزآنٍخ 
أػببباب  ًببسضغ الؿالببب فببي هببصا الفطببل الؼببىض آلاجُببت5 املجازلببت، الحشببط، اإلامخحىببت، الطببف، وحشببمل السضاػببت

بببا وجفؼبببحر آلاًببباث وزضاػبببت الطبببىض الباليُبببت،  الجبببزوٌ واإلاىاػبببباث التبببي ببببحن الؼبببىض وجحلُبببل اإلافبببطزاث جحلبببُال لًٍى

وبُببان مببا جطشببس ئلُببه آلاًبباث وزضاػببت ألاحيببام الفلهُببت اإلاؼببخيبؿت مببً بهببؼ آلاًبباث، همببا ًيلببف الؿالببب بحفببل 

 هصه الؼىض.   

 (:301AR) 0انهغخ انعزثٍخ 
ئلى مهطفت دطاةظ اللًت الهطبُت وأهمُتها وجىقُفها في الحُاة الهامت ، هما حهسف ئلى جمىحن حهسف هصا اإلالطض 

الؿببالب مبببً مهطفببت مبببا ًترهببب مىبببه الىببالم مبببً اػببم وفهبببل وحببطف والىىبببطة واإلاهطفببت والبىببباء وؤلانببطاب ئلبببى ظاهبببب 

 زضاػت بهؼ كىانس ؤلامالء بالترهحز نل ها والاهخمام بها.

 (:401AR) 9انهغخ انعزثٍخ 
حهببببسف هببببصا اإلالببببطض ئلببببى جمىببببحن الؿببببالب مببببً مهطفببببت الجملببببت بىىن هببببا وأحيببببام اإلابخببببسأ والخبببببر، والاهخمببببام بمهطفببببت 

 اإلاهاظم وهُفُت الاػخفازة منها في جفؼحر اليلماث ومهطفت مهاه ها.

 (:905AR) 3انهغخ انعزثٍخ  
ببت وؤلال لاةُببت مببً دببالٌ زضاػببت بهببؼ الىطببىص حهببسف هببصا اإلالببطض ئلببى ئهؼبباب الؿببالب اإلاهبباضاث الىخابُببت واللًٍى

م ألؼىتهم.  ت وجىقُف شلً في جلٍى  اللطآهُت والشهٍط

 (:906AR) 4انهغخ انعزثٍخ  
ط والبحبىر ببالترهحز نلبى  الجاهبب الخؿبُلبي  حهسف هصا اإلالطض ئلبى ئهؼباب الؿبالب مهباضة هخاببت الطػباةل والخلباٍض

ط و   الطػاةل وهصلً زضاػت بهؼ أػالُب اإلاست .مً دالٌ زضاػت نالماث التركُم وؾطق هخابت الخلاٍض

     (:EN100) 1نغخ إجنهٍشٌخ  
ت وأزواث الىىطة واإلاهطفت والػماةط و هبؼ  حهسف هصا اإلالطض ئلى ئنؿاء الؿالب هبصة نً كىانس اللًت ؤلاهجلحًز

ُبببت والتهىئبببت ألاظمىببت  همبببا حهبببسف ئلببى جعوٍبببس الؿالبببب بمهببباضة املحاززببت حُبببض ًببببسأ باػبببخذسام الجمببل الؼبببهلت والخح

والؼإاٌ نً الوحت والهمط ويحرها هصلً جىمُت مهاضة اللطاءة  بانؿاء الؿالب كؿو بؼُؿت وفلطاث للطاءتهبا 
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وفهمهببببا همببببا حهببببسف ئلببببى حهلببببُم الؿالببببب الىخابببببت وؤلامببببالء باإلغببببافت ئلببببى بهببببؼ اإلاطببببؿلحاث التببببي كببببس ٌؼببببخذسمها 

 الؿالب في مجاٌ جذططه.

    (:EN101) 9نغخ إجنهٍشٌخ  
بت  ٌهبس بازة مهطفبت الؿالببب 6هبصا اإلالبطض امخبسازا وجىملبت إلابا زضػبه الؿالبب فببي ملبطض لًبت ئهجلحًز ، همبا حهبسف ئلبى ٍظ

ببت بانؿاةببه الجمببل الاػببمُت والطببفاث وألاحببىاٌ هببصلً جىمُببت مهبباضة املحاززببت باػببخذسام  بلىانببس اللًببت ؤلاهجلحًز

ببببت ويحرهببببا باإلغببببافت  ئلببببى الاهخمببببام الجمببببل التببببي ًمىببببً اػببببخهمالها دبببباضط الفطببببل والخهبببباضف والخحببببسر نببببً ال هٍى

بببم كبببطاءة كؿبببو مخلسمبببت ومهطفبببت مهببباوي اليلمببباث وحفبببل هخابتهبببا زبببم ًيخلبببل الؿالبببب ئلبببى  بجاهبببب اللبببطاءة نبببً ؾٍط

 
 
مهاضة الىخابت حُض ًخم الخهٍطف بىُفُت هخابت الجمل والفلطاث والخهبحبر نبً ألاشبُاء التبي أمبام الؿالبب هخابُبا

س مً اإلاطؿلحاث. هصلً حهلُمه التركُم إلاا ل ت باإلغافت ئلى ئنؿاةه اإلاٍع  ه مً أهمُت في اللًت ؤلاهجلحًز

  (:CS100)  1حبطىة
 –أهببىام الحىاػببِب  –ألاػببباب الطةِؼببُت الػببخذسم الحاػببىب  -الحىاػببِب فببي حُاجىببا 5 اػببخذساماث الحاػببىب

لًبت الحىاػبِب  –مطؿلحاث نلمُت داضبت بالحاػبىب  –هُف حهمل الحىاػِب  –هكام الحاػىب وميىهاجه 

ببل مببً الىكببام الهشببطي ئلببى أهكمببت أدببطي وبببالهىؽ  الهملُبباث الحؼببابُت بالىكببام  –وأهكمببت الهببس ومشُلهببا والخحٍى

اإلاهببببالج  –لىحببببت ألام  –ميىهبببباث الحاػببببىب السادلُببببت  -الدشببببفحر وشببببفطة   ألاػببببيي  -الشىبببباتي منهببببا الجمببببو والؿببببطت

ت وأهىانهاالصاهطة الطةِؼ –وحساث الحؼاباث واإلاىؿم  -السكُم   -ُت وأهىانها والصاهطة الشاهٍى

بطمجُبببباث  -أظهببببعة ؤلازدبببباٌ وؤلادببببطاط وأهىانهببببا  -هىاكببببل البُاهبببباث وأهىانهببببا  -وحببببساث اللُبببباغ الؼببببطنت والببببصاهطة

كػاًا حاػىبُت وملسمت في جؿبُلاث الحاػىب مشل  -جطاػل البُاهاث ومهطفت شبياث الحاػىب  –الحاػىب 

 .Wordمحطض الىطىص 

  (:CS101) 2حبطىة 
هت نً الحىاػِب وهكام حشًُلها والبرامج الخؿبُلُت   -البسفتر –الطػبام  –الىىافص واػخذساماتها  -ملسمت ػَط

نملُببا. ومهكببم  Power Pointوبطهببامج الهببطع الخلببسمي  Excelوالبرهببامج  Wordواػببخذسام البببرامج الخؿبُلُببت 

البببرامج الجبباهعة ػببىف  ٌؼببخذسمها الؿالببب فببي ئهجبباظ  هببصا اإلالببطض نملببي  حهببسف ئلببى جببىفحر مهبباضاث مهملُببت وهببصه 

 واظباجه ومشطوم جذطظه.
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 خذيبد انذعى انتعهًٍٍخ:
 ادلكتجخ:أوال: 

و     جحتــوي املبتبــت علــع مكموعــت  بلــرة مــن البتــب و املزاحــم و الــذورياث اــي مختلــف التخصصــاث اللذيمــت 

ا موضـوعيا وملسـمت ومفهزسـت اـي  ار لهـا حسـب ( وحميعها مصنفت جصـنيف 7348 الحذيثت ويبلغ عذدها ) 

 التخصصاث علع النحو التالي:
 عذد البتب التخصص عذد البتب التخصص عذد البتب التخصص

 073 علم البيئت 93 الذورياث 0105 لاسالمياث

 094 الفنون  408  لزياء 88 طزق البحث

ا يا 0059 اللغت لاهكللزيت 956 الزياضياث  086 الجغز

 993 التاريخ 985 اللغت العزبيت 966 حتماععلم لا 

 064 العلوم السياسيت 691 لاحياء 907 البيمياء

 97 لاعالم والصحا ت 305 الحاسوب 903 علم النفس

 748 التربيت و التعليم 004 العلوم لاداريت 44 اللاهون 

   7348املجموع :    

 

 ينظىيخ ادلكتجخ:

و الخذطط للؼم الحاػىب، نلى اوشاء مىكىمت الالىتروهُت  حهمل ازاضة اإلاىخبت بالخهاون مو ؾالب مشاَض

اث  اث اإلاىخبت مً هخب ومطاظو وزوضٍاث، حُض جلىم ازاضة اإلاىخبت بد جُل وحطط الىخب ومحخٍى ملحخٍى

لت جللُسًت باػخذسام ال جالث و الد جُل الُسوي. اإلاىخبت جفخلط  ظهعة الحاػىب ًدىاػب مو  اإلاىخبت بؿٍط

ؿالب وانػاء هُئت الخسَضؽ و اإلاهُسًً باليلُت، وهصلً ال ًىظس بها اهترهذ، وجحخاط ضبؿها مو اإلاىخبت نسز ال

ت بالجامهت ت للجامهت ، لطهىبت جىلل الؿالب ئلى الجامهت والاػخفازة مً دسماث  اإلاىخبت اإلاطهٍع  اإلاطهٍع

 :لىانني ادلكتجخ

 لى الؼانت الىاحسة قهطا.جفخخح اإلاىخبت ابىابها مً الؼانت الخاػهت ضباحا ئ  .6

 ًؿلب مً ول ؾالب ئبطاظ بؿاكت الخهٍطف نىس زدىله اإلاىخبت. .4

اإلاىخبت يحر مؼإولت نً غُام الايطاع و ألاشُاء الشمُىت  ي ؾالب أو نػى هُئت الخسَضؽ أو مهُس  .3

 أو ظاةط.

 ال ٌؼمح  للؿالب اػخهاضة أي هخاب أال بهس ججسًس بؿاكت الخهٍطف الخاضت به. .2

هاضة نػى هُئت الخسَضؽ اللاض أو اإلاهُس  باليلُت ًيىن شلً باػخذسام بؿاكت الخهٍطف نىس اػخ .5

 الخاضت باليلُت.
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 ٌؼمح للعواض و الباحشحن مً داضط اليلُت باالػخهاضة السادلُت فلـ. .1

هخب إلاسة  3ًحم للؿالب اػخهاضة هخاب واحس إلاسة زالزت أًام، ونػى هُئت الخسَضؽ و اإلاهُسًً  .2

 اػبىم فلـ.

لحفاف نلى الهسوء و نسم الخحسر أزىاء جىاظسن في اإلاىخبت، و نسم  ازداٌ أي هىم مً أهىام ا .3

 ألاؾهمت زادل اإلاىخبت.

هخب نلى الؿاولت، ونىس الخطوط جأهس  3الجلىغ بهسوء نلى ؾاوالث اإلاؿالهت ونسم احػاض أهثر مً  .4

 مً أهً وغهذ الىخب في مياجها الوحُح.

 نظبو االعبرح:

ً باليلُت وهصلً اإلاىقفحن5الاناضة ال    خاضظُت5 مؼمىحت للؿلبت وانػاء هُئت الخسَضؽ و اإلاهُسًً اللاٍض

 أًام بػمان بؿاكت حهٍطف ؾالب. 3باليؼبت للؿالب5 حؼمح باإلناضة هخاب واحس فلـ إلاسة  -

م باليؼبت للمهُسًً و أنػاء هُئت الخسَضؽ5 ٌؼمح لهم باػخهاضة زالزت هخب إلاسة اػبىم وهالهما ًمىنه -

 الخمسًس.

 باليؼبت للعواض و البحار مً داضط اليلُت5 ٌؼمح لهم باإلناضة  السادلُت فلـ. -

 خذيبد انتصىٌز ويجٍعبد انكتتحبنٍب: 

ط مطىض اليلُت  -  .دسماث الخطٍى

 .مبُهاث الىخب )مطىض اليلُت و مبُهاث الجامهت( -
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