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 1                                                            تٕصيف ثزَبيج دكتٕراح انسيبحخ ٔانفُبدق تخصص "انذراسبد انسيبحخ"

 تٕصيف ثزَبيج دراسى
 يعهٕيبد أسبسيخ: . أ

 : دكزٕساِ انفهغفخ فٗ انغيبؽخ ٔانفُبدق رخصص "انذساعبد انغيبؽيخ"اسى انجزَبيج .0

 : أؽبدٖطجيعخ انجزَبيج .6

 : انذساعبد انغيبؽيخانمسى انًسئٕل عٍ انجزَبيج .3

  اإلَغهيضيّ: انهغخ نغخ انجزَبيج .4

 16/5/2012:  تبريخ إلزار انجزَبيج .5

  أ.د صبثشيٍ عبثش ػجذانغهيم: جيُسك انجزَبي .6

 

 يعهٕيبد يتخصصخ: . ة

 األْذاف انعبيخ نهجزَبيج: (0

 يطجك أعبعيبد ٔيُٓغيبد انجؾش انؼهًٗ فٗ يغبل انذساعبد انغيبؽيخ. 1,1

 يطجك انًُٓظ انزؾهيهٗ ٔانُمذٖ فٗ يغبل انذساعبد انغيبؽيخ ٔانؼهٕو انًشرجطخ. 2,1

 ٔانًُٓيخ انًشرجطخ ثًغبل انذساعبد انغيبؽيخ. يزؼبيم ثأعهٕة ػهًي يغ انًشبكم انغبسيخ 3,1

 .يٕظف انًؼبسف انًزخصصخ فٗ يغبل انغيبؽخ ٔانغفش ٔانًؼبسف راد انؼاللخ فٗ يًبسعخ انًُٓخ 4,1

 انؾذيضخ فٗ يغبل انذساعبد انغيبؽيخ. االداسيخ  يًبسط األعبنيت 5,1

 .بل انذساعبد انغيبؽيخيغزخذو انٕعبئم انزكُٕنٕعيخ انؾذيضخ فٗ انجؾش انؼهًٗ فٗ يغ 6,1

 يزٕاصم ثفبػهيخ يغ صيالء انًُٓخ فٗ يغبل انذساعبد انغيبؽيخ. 2,1

 يمٕد فشيك ػًم ثؾضٗ فٗ رخصص انذساعبد انغيبؽيخ. 1,1

 ٗ ظم انًؼهٕيبد انًزبؽخ.ف يزخز انمشاساد انًُبعجخ فٗ يغبل انغيبؽي 1,1

 يبؽيخ.يهزضو ثأخالليبد انجؾش انؼهًٗ فٗ يغبل انذساعبد انغ 10,1

 يًُي يٓبساد انزؼهى انزارٗ ٔانًغزًش. 11,1

يزؼبيم يغ انًشكالد ٔاألصيبد انزٗ رٕاعخ يُٓزّ فٗ انًُشأد انغيبؽيخ ٔرنك يٍ خالل ارمبٌ انًٓبساد انًُٓيخ  12,1

 انًزخصصخ فٗ يغبل انغيبؽخ.

 يهزضو ثبنُضاْخ ٔانًصذاليخ أصُبء يضأنخ يُٓزٓى فٗ انًُشبد انغيبؽيخ. 13,1

 

 خزجبد انتعهيًيخ انًستٓذفخ يٍ انجزَبيج:انً (6

 انًعزفخ ٔانفٓى: 0.6

 ثُٓبيخ ْذا انجزَبيج يجت أٌ يكٌٕ انذارس لبدراً عهى أٌ: 

 انُظشيبد ٔاالعبعيبد انًزؼهمخ ثًغبل انغيبؽخ ٔانغفش. يُؼَشف  2/1/1

 انًشرجطخ. ٔانؼهٕو ٔانغفش انغيبؽخ يغبل فٗ انؼهًٗ انجؾش يُبْظ يُبلش 2/1/2

 االرغبْبد انؾذيضخ فٗ يغبل انجؾش انؼهًٗ ٔانًُٓٗ فٗ انًغبل انغيبؽٗ.  يؾذد 2/1/3

 عبعيبد انغٕدح فٗ انًًبسعبد انًُٓيخ فٗ يغبل انغيبؽخ ٔانغفشأيجبدٖء ٔيؼذد   2/1/4

 ٔانجيئخ. انغيبؽي انُشبط ثيٍ انًزجبدل شيأصزان يصف  2/1/5

 انغيبؽيخ. بدانذساع رخصص فٗ انؼهًٗ انجؾش أخالليبد يزكش  2/1/6

   .أخالليبد انجؾش انؼهًٗ ٔانمٕاػذ انًُٓيّيٕضؼ  2/1/2

 يُبلش االرغبْبد ٔاالعبنيت انؾذيضخ الداسح انًُزظ انغيبؽٗ.  2/1/1

 يششػ االعزخذايبد انزكُٕنٕعيخ انؾذيضخ فٗ رغٕيك انًُزظ انغيبؽٗ.   2/1/1

 

 انًٓبراد انذُْيخ: 6.6

 نذارس لبدراً عهى أٌ: ثُٓبيخ ْذا انجزَبيج يجت أٌ يكٌٕ ا

 ٔانغفش. انغيبؽخ ثًغبل انًشرجطخ انؼهًيخ ٔاألثؾبس انذساعبدؾهم ي  2/2/1

 ٔانغفش. انغيبؽخ يغبل فٗ ثؾضيخ دساعخ يغشٖ  2/2/2

 انغيبؽيخ. نهذساعبد ٔانًزُٕػخ انًخزهفخ انًفبْيى ثيٍ يمبسٌ  2/2/3

 اداءِ. ٕيشنزط انغيبؽٗ نهًُزظ انزخطيظ ٔاعبنيت يجبدٖء يفغش  2/2/4

 ٔانغفش. انغيبؽخ يغبل رٕاعّ انزٗ ٔاألصيبد انًخبطش أعجبةيميى   2/2/5

 ٔانغفش. انغيبؽخ ثًُٓخ انًشرجطخ ٔاألصيبد نًشبكماو َٕ يُم  2/2/6
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 ٔانغفش. انغيبؽخ يغبل فٗ يزُٕػخ يُٓيخ عيبلبد فٗ انمشاساد يمزشػ 2/2/2

 الصيبد انًُٓيخ فٗ يغبل انغيبؽخ ٔانغفش. يشثظ ثيٍ انًؼبسف انًخزهفخ نؾم انًشكالد ٔا  2/2/1

 

 انًٓبراد انًُٓيخ ٔانعًهيخ: 3.6

 ثُٓبيخ ْذا انجزَبيج يجت أٌ يكٌٕ انذارس لبدراً عهى أٌ: 

 انؼهًٗ. انجؾش ٔأخالليبد يٓبساد يًبسط 2/3/1

 انغيبؽيخ. انذساعبد فٗ ػهًيخ سعبنخ يؼذ 2/3/2

 انغيبؽيخ. اعبدانذس يغبل فٗ انؼهًٗ انجؾش يُبْظ يطجك 2/3/3

 انغيبؽٗ. انًُزظ  اداسح يغبل فٗ ٔانؾذيضخ االعبعيخ انًُٓيخ انًٓبساد يُبلش 2/3/4 

 انغيبؽيخ. انذساعبد فٗ ػهًٗ ثؾش إػذاد فٗ انغيبؽيخ ٔانًؼبسف انًفبْيى يغزخذو 2/3/5

 ٔانغفش. انغيبؽخ يغبل فٗ انؾذيضخ ٔانًزغيشاد انًغزغذاد ػٍ رمشيش يكزت 2/3/6

   ٔاالرفبليبد انؼمٕد اثشاو ػُذ ٔانغفش انغيبؽخ نصُبػخ انؾبكًخ انمبََٕيخ انُظى كيطج 2/3/2

  انًُٓٗ. ٔانًغبل انؼهًٗ انجؾش يغبل فٗ انؾذيضخ انزكُٕنٕعيب يًبسط 2/3/1

  ٔانغفش. انغيبؽخ يغبل فٗ انؾذيضخ انزغٕيميخ انًٓبساد يُفز 2/3/1

 

 انًٓبراد انعبيخ:

 يكٌٕ انذارس لبدراً عهى أٌ: ثُٓبيخ ْذا انجزَبيج يجت أٌ

 اآلخشيٍ. يغ ثفبػهيخ يزٕاصم 2/4/1

 .ركُٕنٕعيب انًؼهٕيبد فٗ رطٕيش انًًبسعبد انًُٓيخ ٔانجؾضيّ فٗ يغبل انغيبؽخ وغزخذي 2/4/2

 .ّرارى ميي 2/4/3

 ألشاَّ. أداء يميى 2/4/4

 .فشيك ػًم ثؾضي أٔ يُٓيٕد مي 2/4/5

 ثكفبءح. انٕلذ يذيش 2/4/6

 ثؾشفيخ. انًخزهفخ انًؼشفيخ انًصبدسف ٕظي 2/4/2

 انزاري. انزؼهى يٓبساد يًُٗ 2/4/1

 

 انًعبييز األكبديًيخ نهجزَبيج: (3

استزشبداً ثًب ألزتّ انٓيئخ فى إصذاراْب فى  ARSلبو لسى انذراسبد انسيبحيخ ثإعذاد انًعبييز األكبديًيخ انخبصخ ثّ 

  6112أغسطس 

 يج دكتٕراِ انذراسبد انسبحيخ كًب يهي:ٔلذ حذدد انًعبييز األكبديًيخ نجزَب

 

 .  يٕاصفبد انخزيج:3-0

 ثُٓبيخ ْذا انجزَبيج يكٌٕ انخزيج لبدراً عهى أٌ:

 

 انغفش.انًخزهفخ فٗ يغبل انغيبؽخ ٔ أدٔارّ ٔاعزخذاو انؼهًي انجؾش يُٓغيبد ٔ أعبعيبد يطجك .0

 ًشرجظ ثًغبل انغيبؽخ ٔانغفش.انجيبَبد ٔانزمبسيش انًخزهفخ فٗ انجؾش انؼهًٗ اناالؽصبئيبد ٔيؾهم  .6

 انًُٓيخ. يًبسعزّ في انؼاللخ راد انًؼبسف يغ ديغٓب ٔ انًزخصصخ فٗ يغبل انغيبؽخ انًؼبسف يطجك .3

 انغيبؽخ ٔانغفش.   يغبل في ٔانًزغيشاد انؾذيضخ انغبسيخ شبكميزؼبيم يغ انً .4

 .انًُٓيخ فٗ يغبل انغيبؽخ ٔانغفش انًشكالديؾم  .5

 فٗ يغبل انغيبؽخ ٔانغفش. انًزخصصخ انًُٓيخانًٓبساد  يغزخذو .6

 انًُٓيخ فٗ يغبل انغيبؽخ ٔانغفش يًبسعزّ يخذو ثًب انزكُٕنٕعيخ انًُبعجخ يطجك انٕعبئم .2

 يمٕد فشق انؼًم فٗ انًغبل انجؾضٗ ٔانًُٓٗ ثبنغيبؽخ ٔانغفش. .1

 عيبلبد يُٓيخ فٗ يغبالد ػًهّ انًخزهفخ فٗ انُشبط انغيبؽٗ.  في انمشاس يزخز .1
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 د انؾضبسيخ ٔانطجيؼيخ ٔانجششيخ نزؾميك أػهٗ إعزفبدح يٍ لطبع انغيبؽخ فٗ يصش.يٕظف انًٕاس .10

  .يٍ خالل انزًُيخ انغيبؽيخ انًغزذايخ انجيئخ ػهٗ عفبؾئ انًغزًغ ًُٗي .11

 .خ فٗ يغبل انغيبؽخ ٔانغفشيانًُٓ مٕاػذان ٔ ٔانًصذاليخ يهزضو ثبنُضاّْ .12

 غيبؽيخ.أخالليبد انجؾش انؼهًٗ فٗ يغبل انذساعبد انيطجك  .13

  .انًغزًش انزؼهىيٍ خالل  يُٓيب ٔ أكبديًيب رارّ يًُٗ .14
 

 انًعبييز انميبسيخ: .6

 انًعزفخ ٔانفٓى 0. 6

 ثإَتٓبء دراسخ ثزَبيج دكتٕراِ انفهسفخ فى انذراسبد انسيبحيخ يجت أٌ يكٌٕ انخزيج لبدراً عهى:

 

 

 

 

 

 

 

 انًٓبراد انذُْيخ :  6.6 

 يجت أٌ يكٌٕ انخزيج لبدراً عهى: فى انذراسبد انسيبحيخ دكتٕراِ انفهسفخثإَتٓبء دراسخ ثزَبيج 
 

 بؽخ ٔانغفش نؾم انًشبكم انشاُْخ ٔانًغزمجهيخ.. رؾهيم انجؾٕس ٔانذساعبد فٗ يغبل انغي 1.2.2

 رمييى  انًشكالد انًشرجطخ ثًغبل انغيبؽخ ٔانغفش ٔإلزشاػ ؽهٕل نٓب ػهٗ أعبط ػهًٗ.. 2.2.2

 انشثظ ثيٍ انًؼبسف انًخزهفخ نؾم انًشبكم انًُٓيخ فٗ صُبػخ انغيبؽخ ٔانغفش. . 3.2.2

 يغبل انغيبؽخ ٔانغفش رمٕيى إداسح يخبطش انًًبسعبد انًُٓيخ فٗ. 4.2.2

 رمييى طشق ٔأدٔاد انجؾش انؼهًٗ فٗ يغبل انغيبؽخ ٔانغفش.. 5.2.2

 

 انًٓبراد انًُٓيخ: 3.6

 يجت أٌ يكٌٕ انخزيج لبدراً عهى: فى انذراسبد انسيبحيخ دكتٕراِ انفهسفخثإَتٓبء دراسخ ثزَبيج 

 

 ٔانغفش. انغيبؽخ ثًغبل انًشرجظ نؼهًٗا انجؾش فٗ انؾذيضخ ٔاألعبنيت ٔاإلرغبْبد انًٓبساد إرمبٌ 1.3.2

  ٔانغفش انغيبؽخ نصُبػخ انًُظًخ ٔانزششيؼبد انمٕاَيٍ رطجيك 2.3.2

 . ٔانغفش انغيبؽخ يغبل فٗ ٔانؾذيضخ االعبعيخ انًُٓيخ انًٓبساد اعزخذاو 3.3.2

 ٔانغفش. انغيبؽخ يغبل فٗ انًُٓيخ انزمبسيش كزبثخ 4.3.2

 ػهًيخ ػهٗ أعظ يُٓغيخ فٗ يغبل انغيبؽخ ٔانغفش.إعشاء دساعبد ثؾضيخ ٔ 5.2.2

 .ٔانغفش انغيبؽخ يغبل فٗ األداء نزطٕيش انزخطيظ 6.2.2

 .اعزخذاو ركُٕنٕعيب انًؼهٕيبد فٗ رطٕيش انًًبسعبد انًُٓيخ ٔانجؾضيّ فٗ يغبل انغيبؽخ 2.2.2

 

 انًٓبراد انعبيخ ٔانًُمٕنخ: 4.6

 يجت أٌ يكٌٕ انخزيج لبدراً عهى: فى انذراسبد انسيبحيخ دكتٕراِ انفهسفخثإَتٓبء دراسخ ثزَبيج 

 

 يزٕاصم ثفبػهيّ يغ األخشيٍ. 1.4.2

 يغزخذو انًصبدس انًخزهفّ ٔانزكُٕنٕعيب انًُبعجّ فٗ رطٕيش أدائّ انًُٓي ٔانجؾضي. 2.4.2

 يًُٗ يٓبساد انزؼهى انزاري. 3.4.2

 يميى أداء ألشاَّ. 4.4.2

يؼًم في فشيك. 5.4.2

 غيبؽيخ انؼهٕو راد انصهخ.فٓى انُظشيبد ٔاألعبعيبد ٔانًؼبسف انؾذيضخ فٗ يغبل انذساعبد ان 1.1.2

 فٓى أعبعيبد ٔيُٓغيبد انجؾش انؼهًي فٗ يغبل  انذساعبد انغيبؽيخ . 2.1.2

  .انزأصيش انًزجبدل ثيٍ انًًبسعبد انًُٓيخ فٗ يغبل انغيبؽخ ٔانغفش ٔاَؼكبعٓب ػهٗ انجيئخ يؼشفخ 3.1.2

 .غيبؽيخأؽذس انجؾٕس ٔانذساعبد انؼهًيخ فٗ يغبل انذساعبد ان يؼشفخ  4.1.2

 .يؼشفخ انًجبدا األخالليخ ٔانزششيؼبد ٔانمٕاَيٍ انؾبكًخ نًٍٓ انُشبط انغيبؽٗ 5.1.2
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 نًعبييز األكبديًيخ ٔاألْذاف انعبيخ َٕٔاتج تعهى انجزَبيج انتعهيًيْبح ايصفٕفخ يضب

 

 انًعبييز األكبديًيخ

 أْذاف َٕٔاتج تعهى انجزَبيج

 أْذاف انجزَبيج
 َٕاتج انتعهى

 انًٓبراد انعبيخ انًٓبراد انًُٓيخ انًٓبراد انذُْيخ انًعزفخ ٔانفٓى

 . يٕاصفبد انخزيج:1

 انؼهًي انجؾش يُٓغيبد ٔ أعبعيبد يطجك  1. 1

انًخزهفخ فٗ يغبل  أدٔارّ ٔاعزخذاو

 انغفش.انغيبؽخ ٔ

1.1- 2.1- 4.1 1.1.2- 2.1.2- 3.1.2-

4.1.2- 5.1.2 -   

1.2.2- 2.2.2- 3.2.2  1.3.2 2.4.2- 6.4.2 

انجيبَبد ٔانزمبسيش االؽصبئيبد ٔيؾهم  2. 1

انًخزهفخ فٗ انجؾش انؼهًٗ انًشرجظ ثًغبل 

 فش.انغيبؽخ ٔانغ

1.1- 6.1  1.1.2- 2.1.2- 3.1.2-

4.1.2 

1.2.2- 2.2.2- 3.2.2  1.3.2 2.4.2 

انًزخصصخ فٗ يغبل  انًؼبسف يطجك 3. 1

 انؼاللخ راد انًؼبسف يغ ٔديغٓب انغيبؽخ

 انًُٓيخ. يًبسعزّ في

11.1  1.1.2- 2.1.2- 3.1.2 1.2.2- 2.2.2- 3.2.2  1.3.2  

ًزغيشاد ٔان انغبسيخ انًشبكميزؼبيم يغ  4. 1

 انغيبؽخ ٔانغفش.   يغبل في انؾذيضخ

2.1- 1.1  6.2.2  1.3.2- 4.3.2  5.4.2 

انًُٓيخ فٗ يغبل انغيبؽخ  انًشكالدم يؾ 5. 1

 ٔانغفش.

1.1- 12.1- 13.1 1.2 .5 1.2.2- 2.2.2- 3.2.2 

– 5.2.2- 6.2.2 

4.3.2 2.4.2 

فٗ  انًُٓيخ انًزخصصخٓبساد انًيغزخذو  6. 1

 انغفش.يغبل انغيبؽخ ٔ

14.1   4.2.2 – 5.2.2- 6.2.2 3.3.2 5.4.2- 4.4.2 
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 انًعبييز األكبديًيخ

 أْذاف َٕٔاتج تعهى انجزَبيج

 أْذاف انجزَبيج
 َٕاتج انتعهى

 انًٓبراد انعبيخ انًٓبراد انًُٓيخ انًٓبراد انذُْيخ انًعزفخ ٔانفٓى

 ثًب انزكُٕنٕعيخ انًُبعجخ انٕعبئم يطجك  2. 1

انًُٓيخ فٗ يغبل انغيبؽخ  يًبسعزّ يخذو

 ٔانغفش

 6.1  5.2.2- 6.2.2  3.3.2  

يمٕد فشق انؼًم فٗ انًغبل انجؾضٗ  1. 1

 ٔانًُٓٗ ثبنغيبؽخ ٔانغفش.

1.1- 3.1 4.1.2 5.2.2- 6.2.2  3.3.2  

عيبلبد يُٓيخ فٗ يغبالد  في انمشاس يزخز 1. 1

 ػًهّ انًخزهفخ فٗ انُشبط انغيبؽٗ. 

12.1 5.1.2- 6.1.2  3.3.2 1.4.2 

1 .

10 

يٕظف انًٕاسد انؾضبسيخ ٔانطجيؼيخ 

ٔانجششيخ نزؾميك أػهٗ إعزفبدح يٍ لطبع 

 انغيبؽخ فٗ يصش.

10.1- 11.1  1.2.2- 2.2.2- 3.2.2- 

4.2.2- 5.2.2- 6.2.2 

1.3.2- 2.3.2 -  

3.3.2- 4.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.4.2- 4.4.2- 

6.4.2 

1 .

11 

يٍ   انجيئخ ػهٗيؾبفع ٔ انًغزًغيًُٗ 

  .خالل انزًُيخ انغيبؽيخ انًغزذايخ

3.1- 5.1- 6.1- 1.1 

- 

1.1- 14.1 

4.1.2 5.2.2- 6.2.2 1.3.2- 2.3.2 -  

3.3.2- 4.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.4.2-3.4.2 - 

5.4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

انًُٓخ  مٕاػذانٔ ٔانًصذاليخ يهزضو ثبنُضاّْ 12.1

 .فٗ يغبل انغيبؽخ ٔانغفش

1.1- 6.1  1.1.2- 2.1.2- 3.1.2-

4.1.2 

1.2.2- 2.2.2- 3.2.2  1.3.2 2.4.2 

1 .

13 

أخالليبد انجؾش انؼهًٗ فٗ يغبل يطجك 

 انذساعبد انغيبؽيخ.

3.1- 5.1- 6.1- 1.1 

- 

1.1- 14.1 

4.1.2 5.2.2- 6.2.2 3.1- 5.1- 6.1- 1.1 - 

1.1- 14.1 

2.4.2 

1 .

14 

 انزؼهى يٍ خالل  ٔيُٓيب أكبديًيب رارّ يًُٗ

 انًغزًش 

3.1- 5.1- 6.1- 1.1 

- 

4.1.2 5.2.2  1.3.2- 2.3.2 -  

3.3.2- 4.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.4.2 
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 انًعبييز األكبديًيخ

 أْذاف َٕٔاتج تعهى انجزَبيج

 أْذاف انجزَبيج
 َٕاتج انتعهى

 انًٓبراد انعبيخ انًٓبراد انًُٓيخ انًٓبراد انذُْيخ انًعزفخ ٔانفٓى

1.1- 14.1 

 انًعزفخ ٔانفٓى

فٓى انُظشيبد ٔاألعبعيبد ٔانًؼبسف  1. 1. 2

انؾذيضخ فٗ يغبل انذساعبد انغيبؽيخ 

 انؼهٕو راد انصهخ.

1.1- 2.1- 6.1 1.1.2- 2.1.2- 3.1.2- 

6.1.2 

  2.4.2 

فٓى أعبعيبد ٔيُٓغيبد انجؾش انؼهًي  2. 1. 2

 فٗ يغبل  انذساعبد انغيبؽيخ .

1.1- 2.1- 6.1 1.1.2- 2.1.2- 3.1.2- 

4.1.2- 5.1.2 

  2.4.2 

انزأصيش انًزجبدل ثيٍ انًًبسعبد يؼشفخ  3. 1. 2

انًُٓيخ فٗ يغبل انغيبؽخ ٔانغفش 

  .يئخٔاَؼكبعٓب ػهٗ انج

1.1- 12.1- 13.1 3.1.2   1.4.2- 5.4.2 

أؽذس انجؾٕس ٔانذساعبد يؼشفخ  4. 1. 2

 .انؼهًيخ فٗ يغبل انذساعبد انغيبؽيخ

1.1- 12.1- 13.1 4.1.2   1.4.2- 5.4.2 

يؼشفخ انًجبدا األخالليخ ٔانزششيؼبد  5. 1. 2

ٔانمٕاَيٍ انؾبكًخ نًٍٓ انُشبط 

 .انغيبؽٗ

1.1- 2.1- 5.1- 6.1 1.1.2- 2.1.2- 4.1.2   2.4.2 

 انًٓبراد انذُْيخ

رؾهيم انجؾٕس ٔانذساعبد فٗ يغبل  1.2.2

انغيبؽخ ٔانغفش نؾم انًشبكم انشاُْخ 

 ٔانًغزمجهيخ.

1.1- 2.1- 3.1- 6.1- 

1.1 

1.1.2- 2.1.2- 3.1.2- 

4.1.2- 5.1.2 

1.2.2- 2.2.2- 3.2.2- 

4.2.2- 5.2.2  

 3.4.2 

شرجطخ ثًغبل رمييى  انًشكالد انً 2.2.2

انغيبؽخ ٔانغفش ٔإلزشاػ ؽهٕل نٓب 

 ػهٗ أعبط ػهًٗ

1.1- 2.1 - 4.1 1.1.2- 2.1.2- 3.1.2- 

4.1.2-  5.1.2 

1.2.2- 2.2.2- 3.2.2  2.4.2 

انشثظ ثيٍ انًؼبسف انًخزهفخ نؾم  3.2.2

انًشبكم انًُٓيخ فٗ صُبػخ انغيبؽخ 

 ٔانغفش.

1.1- 2.1- 4.1 - 

6.1- 1.1 

1.1.2- 2.1.2- 3.1.2- 

4.1.2- 5.1.2 

1.2.2- 2.2.2- 3.2.2  2.4.2- 5.4.2 

 -2.4.2 -1.4.2   5.2.2 -4.2.2 5.1.2 3.1 -2.1 -1.1رمٕيى إداسح يخبطش انًًبسعبد انًُٓيخ  4.2.2
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 انًعبييز األكبديًيخ

 أْذاف َٕٔاتج تعهى انجزَبيج

 أْذاف انجزَبيج
 َٕاتج انتعهى

 انًٓبراد انعبيخ انًٓبراد انًُٓيخ انًٓبراد انذُْيخ انًعزفخ ٔانفٓى

 فٗ يغبل انغيبؽخ ٔانغفش

 

3.4.2- 4.4.2- 

5.4.2 

رمييى طشق ٔأدٔاد انجؾش انؼهًٗ فٗ  5.2.2

 يغبل انغيبؽخ ٔانغفش.

1.1- 2.1 - 1.1- 

10.1- 11.1- 14.1 

5.1.2 4.2.2- 5.2.2  3.4.2- 4.4.2- 

5.4.2 

 انًٓبراد انًُٓيخ

 ٔاألعبنيت ٔاإلرغبْبد انًٓبساد إرمبٌ 1.3.2

 انًشرجظ انؼهًٗ انجؾش فٗ انؾذيضخ

 ٔانغفش. انغيبؽخ ثًغبل

1.1- 2.1- 3.1-4.1- 

5.1- 6.1 

1.2.2- 2.2.2- 3.2.2- 

4.2.2-5.2.2- 6.2.2 

1.2.2- 2.2.2-3.2.2- 

4.2.2-5.2.2-  

1.3.2-  3.3.2-3.3.2 

- 4.3.2 

2.4.2 

 انًُظًخ ٔانزششيؼبد انمٕاَيٍ رطجيك 2.3.2

  ٔانغفش انغيبؽخ نصُبػخ

1.1- 2.1- 4.1- 6.1 1.1.2- 2.1.2- 3.1.2- 

4.1.2- 5.1.2 

3.2.2 1.3.2- 2.3.2- 3.32- 

4.32 

2.4.2 

 االعبعيخ انًُٓيخ انًٓبساد اعزخذاو 3.3.2

 . ٔانغفش انغيبؽخ يغبل فٗ انؾذيضخٔ

1.1- 2.1- 3.1- 4.1- 

5.1- 6.1 

5.1.2 4.2.2-5.2.2-  1.3.2 2.4.2 

 يغبل فٗ انًُٓيخ انزمبسيش كزبثخ 4.3.2

 ٔانغفش. انغيبؽخ

2.1- 1.1 1.1.2- 2.1.2- 3.1.2- 

4.1.2-5.1.2 

 2.3.2 1.4.2- 2.4.2- 

4.4.2- 5.4.2 

ػهٗ  إعشاء دساعبد ثؾضيخ ٔػهًيخ 5.3.2

أعظ يُٓغيخ فٗ يغبل انغيبؽخ 

 ٔانغفش.

1.1- 2.1- 3.1- 4.1- 

5.1- 1.1- 14.1 

1.1.2- 2.1.2- 3.1.2- 

4.1.2-5.1.2 

5.2.2- 5.2.2 1.3.2- 3.3.2- 4.32 3.4.2 

 يغبل فٗ األداء نزطٕيش انزخطيظ 6.3.2

 ٔانغفش. انغيبؽخ

     

اعزخذاو ركُٕنٕعيب انًؼهٕيبد فٗ  2.3.2

د انًُٓيخ ٔانجؾضيّ فٗ رطٕيش انًًبسعب

 .يغبل انغيبؽخ

 

1.1- 2.1- 3.1- 4.1- 

5.1- 1.1- 14.1 

1.1.2- 2.1.2- 3.1.2- 

4.1.2-5.1.2 

5.2.2- 5.2.2 1.3.2- 3.3.2- 4.32 3.4.2 

 انًٓبراد انعبيخ ٔانًُمٕنّ

 1.4.2  2.3.2 5.2.2  2.1 ٕاصم ثفبػهيّ يغ األخشيٍ.انز 1.4.2

 -4.4.2 -1.4.2 2.3.2 5.2.2 4.1.2 -3.1.2 1.1-2.1زهفّ و انًصبدس انًخاعزخذا 2.4.2
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 انًعبييز األكبديًيخ

 أْذاف َٕٔاتج تعهى انجزَبيج

 أْذاف انجزَبيج
 َٕاتج انتعهى

 انًٓبراد انعبيخ انًٓبراد انًُٓيخ انًٓبراد انذُْيخ انًعزفخ ٔانفٓى

ٔانزكُٕنٕعيب انًُبعجّ فٗ رطٕيش أدائّ 

 انًُٓي ٔانجؾضي.

5.4.2 

 -4.4.2 -1.4.2 2.3.2 5.2.2 4.1.2 -3.1.2 1.1 -2.1 يٓبساد انزؼهى انزاري. رًُيخ 3.4.2

5.4.2 

 14.1 -2.1 أداء ألشاَّ.رمييى  4.4.2

 

 6.2.2  1.4.2- 4.4.2- 

5.4.2 

 6.1 -4.1 -2.1-1.1 ؼًم في فشيك.ان 5.4.2

 

1.1.2- 2.1.2- 3.1.2- 

4.1.2- 5.1.2 

1.2.2- 2.2.2- 3.2.2 1.3.2- 3.3.2- 4.3.2 2.4.2 
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 ARSيبد انًزجعيخ : انعال (4

 

 ْيكم ٔيكَٕبد انجزَبيج : (5

: عُزبٌ ػهٗ األلميذح انجزَبيج . أ
1
  

      :ْيكم انجزَبيج . ة

 نًب ْٕ يذكٕر فى انالئحخ( )طجمبً  ٕيبد:انًحت

يؼزًذ انجشَبيظ ػهٗ انجؾش انًجزكش نًذح ال رمم ػٍ عُزيٍ ٔرنك ثزمذيى سعبنخ فٗ أؽذ انًغبالد انًشرجطّ ثًغبل انذساعبد 

 انغيبؽيخ، رزؾمك فيٓب األْذاف انؼبيخ نهجشَبيظ ٔرمجهٓب نغُخ انؾكى ػهٗ انشعبنخ.

 

 يتطهجبد االنتحبق ثبنجزَبيج: (6

 

 يشتزط نهتسجيم فى درجخ دكتٕراِ انفهسفّ:

  .أٌ يكٌٕ انطبنت ؽبصال ػهٗ دسعخ انًبعغزيش فٗ رخصص انذساعبد انغيبؽيخ يٍ إؽذٖ كهيبد انغيبؽّ ٔانفُبدق 

  يزمذو انطبنت ثطهت رغغيم دكزٕساِ انفهغفّ إنٗ يغهظ انمغى انًخزص إلثذاء انشأٖ فيّ ٔػشضّ ػهٗ يغهظ انكهيّ نهجذ

 فيخ.

 او ثأٖ لٕاػذ رمشْب انغبيؼّ كششط يُؼ أٔ رغغيم نهذسعّ.اإلنزض 

 .اٌ يغزبص انطبنت انًمبثهخ انشخصيخ انزٖ يؼذِ انمغى انؼهًي 

 

 يشتزط فى انطبنت نُيم درجخ دكتٕراِ انفهسفّ:

 غى نًذح أٌ يمٕو انطبنت ثجؾش َجزكش ثبنهغّ اإلَغهيضيّ فٗ يٕضٕع يمشِ يغهظ انكهيّ ثُبء ػهٗ إلزشاػ ٔيٕافمخ يغهظ انم

عُزبٌ ػهٗ األلم يٍ ربسيخ يٕافمخ يغهظ انكهيّ ػهٗ رغغيم انًٕضٕع ٔنًغهظ انكهيّ يذ فزشح انزغغيم نًذِ أخشٖ 

( عُٕاد يٍ ربسيخ 6يؾذدْب ثُبءاً ػهٗ رمشيش نغُخ اإلششاف ٔثؼذ أخز سأٖ يغهظ انمغى انًخزص, ػهٗ األ رٕيذ يذح انميذ )

 رغغيم انشعبنّ.

 انؼبو( ثُبءاً ػهٗ يٕافمخ يغهظ انمغى  -انًشرجظ -بٌ رأْيهٗ انذكزٕساِ فٗ انًغبالد اآلريّ )انزخصصأٌ يغزبص انطبنت إيزؾ

 ٔيغهظ انكهيّ.

  ّأٌ يمذو انطبنت سعبنّ ػٍ انجؾش انزٖ لبو ثّ ثبنهغّ اإلَغهيضيّ ٔرمجهٓب نغُخ انؾكى ػهٗ انشعبنّ ٔأٌ يؤٖٔ فيٓب يُبلش

 ػهُيّ.

 هٗ األلم فٗ أؽذٖ انًغالد انؼهًيّ انًؾكًّ.أٌ يمٕو انطبنت ثُشش ثؾش ٔاؽذ ػ 

 .ّاإلنزضاو ثأٖ لٕاػذ رمشْب انغبيؼّ كششط يُؼ دسعّ دكزٕساِ انفهغف 

 

 انمٕاعذ انًُظًخ الستكًبل انجزَبيج: (2

 

عُٕاد يُز ربسيخ انميذ( ثؾذ ألصٗ دٌٔ انؾصٕل ػهٗ دسعخ  6يهغٗ رغغيم انطبنت إرا إَمضذ انًذِ انًمشسِ ) -

 انذكزٕساِ.

 ليذ انطبنت إرا لذيذ نغُخ اإلششاف رمشيشا ػٍ ػذو صالؽيخ انطبنت نهجؾش ٔإػزًذِ يغهظ انمغى ٔيغهظ انكهيخ.يهغٗ  -

 ػزس يمجٕل. -يشافمخ انضٔعّ -يزى رغًيذ انميذ نذسعخ دكُٕساِ انفهغفّ فٗ ؽبالد انزغُيذ -

 

 طزق ٔلٕاعذ تمييى انًهتحميٍ ثبنجزَبيج: (8

 

 يًّ انًستٓذفّيب تميسّ يٍ انًخزجبد انتعه انطزيمّ

 إيزؾبٌ رأْيهٗ انذكزٕساِ. .1

1.1.2-  2.1.2- 3.1.2- 4.1.2- 5.1.2-6.1.2-  

1.2.2- 2.2.2- 3.2.2- 4.2.2- 5.2.2- 6.2.2- 1,2,2 

1.4.2- 2.4.2- 3.4.2-2- 6,4,2- 2,4,2- 1,4,2 

 -1,1,2 -1.1.2 -2.1.2 -6.1.2 -4.1.2 -3.1.2 -2.1.2 إعزيبص انغيًُبس انؼهًٗ نهمغى. .2

                                                 
1

 عُزبٌ ْٕ انؾذ األدَٗ انزٖ يمٕو فيٓب انطبنت ثئَغبص انجؾش انؼهًي طجمبً نالئؾخ. 
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1.2.2- 3.2.2- 4.2.2- 5.2.2- 6.2.2- 

1.3.2- 3.3.2- 3.3.2- 4.3.2 ,1,3,2- 

1.4.2- 2.4.2- 3.4.2- 4.4.2- 5.4.2- 6,4,2- 2,4,2- 1,4,2 

إػذاد انجؾش انؼهًي انزٖ رغيضِ نغُخ  .3

 انًُبلشخ.

1.1.2-  2.1.2- 3.1.2- 4.1.2- 5.1.2-6.1.2 

1.2.2- 2.2.2- 3.2.2- 4.2.2- 5.2.2- 6.2.2- 2,2,2 

1.3.2- 3.3.2- 4.3.2- 5,3,2 - 6,3,2- 2,3,2 

َشش ثؾش ػهًٗ فٗ أؽذٖ انذٔسيبد  .4

 انؼهًيّ انًؾكًّ.

1.1.2-  2.1.2- 3.1.2- 4.1.2- 6.1.2- 2.1.2- 1.1.2- 

1.2.2- 3.2.2- 4.2.2- 5.2.2- 6.2.2- 

1.3.2- 3.3.2- 3.3.2- 4.3.2- 5,3,2 -2 ,6,3 ,1,3,2- 

1.4.2- 2.4.2- 3.4.2- 4.4.2- 5.4.2- 6,4,2- 2,4,2- 1,4,2 

      

 طزق تمٕيى انجزَبيج: (2

            

 انؼيُخ انٕعيهخ انمبئى ثبنزمٕيى

 %20 اعزجبَخ انطالة   -1

 %20 اعزجبَخ انخشيغٌٕ  -2

  نمبءاد أصؾبة األػًبل -3

يميى خبسعٗ أٔ يًزؾٍ  -4

 خبسعٗ 

نغُخ إعبصح انشعبنخ  -اسعبل رٕصيف انجشَبيظ 

نزٗ يكٌٕ أؽذ اػضبئٓب يٍ خبسط انؼهًيخ ٔا

 انغبيؼخ 

 

  ال يٕعذ طشق أخشٖ  -5

 

 

 يُسك انجزَبيج:  أ.د/ صبثزيٍ جبثز عجذ انجهيم                  رئيس انمسى: أ.د. ٔفبء احًذ َٕر انذيٍ

 

 ٕليع:انت                         انتٕليع:                                                        
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