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 ػضٚض٘ انطبنت.. ػضٚضرٙ انطبنجخ 

انًبعغزٛش ٔانذكزٕساِ( )ٚمذو نك ْزا انذنٛم نهزؼشف ػهٗ ثشايظ انذساعبد انؼهٛب ثبنكهٛخ  

طفبد خشٚظ ٔكزنك يٕا ،ٔطجٛؼخ انذساعخ فٛٓب ٔانزؼشف ػهٗ اْذاف انجشايظ انًخزهفخ 

 .ثشايظ انذساعبد انؼهٛب

كًب ٕٚضؼ انذنٛم االٔساق انًطهٕثخ نهزغغٛم ٔانًُؼ نذسعخ انًبعغزٛش ٔانذكزٕساح 

  .ثبالضبفخ انٗ االنٛبد انًزجؼخ فٙ ثشايظ انذساعبد انؼهٛب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 انًمذيح
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 طاتشٍٚ جاتش ػثذ انجهٛم أ.د/ -

 َسشٍٚ خٛش٘  د/ -

 يحًذ طّ  د/ -

 سًٛش       ؤٌشؼث د/ -

 حًذ يثشٔن أ د/ -

        ٙ                    تٛشٕ٘ َاج أ/ -

 الء انشارنٙ                                        آ أ/ -

  

 نجُح اإلػذاد
 



                          

 عبيؼخ انًُٛب –كهٛخ انغٛبؽخ ٔانفُبدق  –دنٛم طالة انذساعبد انؼهٛب  4
 

 

 

 

 

 انشٚبدح ٔانزًٛض فٙ يغبل انؼًم انغٛبؽٙ

 

 

 

عبيؼخ انًُٛب ئنٗ ئػذاد خشٚظ لبدس ػهٗ انًُبفغخ فٙ  –رغؼٗ كهٛخ انغٛبؽخ ٔانفُبدق 

عٕق انؼًم يٍ خالل ثشايظ رؼهًٛٛخ يزًٛضح، ٔرمذٚى ثؾش ػهًٙ ٚشرمٙ ثظُبػخ 

انغٛبؽخ، ٔانؼًم ػهٗ َشش انٕػٙ انغٛبؽٙ ٔخذيخ انًغزًغ فٙ ئطبس يٍ انمٛى 

 ٔاألخاللٛبد.

 

 
 
  ثبنكهٛخ انؼبو انغبيؼٙ ثذأد انذاسعبد انؼهٛب ثمغى انذساعبد انغٛبؽٛخ

2102/2102. 

  2102/2102بنكهٛخ  انؼبو انغبيؼٙ انفُبدق  ث ئداسحثذأد انذاسعبد انؼهٛب ثمغى. 

  لغى يٍ ألغبو كهٛخ  أًٌب كانغٛبؽٙ ثبنكهٛخ  ؽُٛ اإلسشبدثذأد انذاسعبد انؼهٛب ثمغى

 .اٜداة

 

  

 انشإٚح ٔانشسانح نهكهٛح 
 

 كهٛحانَشؤج انذساساخ انؼهٛا ت

 سإٚح انكهٛح

 سسانح انكهٛح
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 انًاجستٛشتشايج  أٔالً:

 
 
 

 األْذاف انؼايح نهثشَايج:

انغٛبؽٗ ئنٗ ئكغبة انطالة انًؼبسف ٔانًٓبساد ٔاإلرغبْبد  اإلسشبدٚٓذف ثشَبيظ يبعغزٛش  

انغٛبؽٗ ٔرطجٛك أعبعٛبد ٔيُٓغٛبد انجؾش انؼهًٗ ٔرٕضٛؼ انًؼبسف  اإلسشبداإلٚغبثٛخ فٗ يغبل 

انغٛبؽٙ  اإلسشبدٔيًبسعخاألعبنٛت انؾذٚضخ فىًغبل  ،انغٛبؽٙ اإلسشبدانًزخظظخ فٗ يغبل 

ٔرنك يٍ خالل رطجٛك  ،انغٛبؽٙ اإلسشبدٔانزؼبيم يغ انًشكالد ٔاألصيبد انزٗ رٕاعخ يُٓخ 

انغٛبؽٙ ٔئعزخذاو انٕعبئم انزكُٕنٕعٛخ انؾذٚضخ فٗ  اإلسشبدل انًٓبساد انًُٓٛخ انًزخظظخ فٗ يغب

انجؾضبنؼهًٗ يًب ًٚكٍ انطالة يٍ انزٕاطم ثفبػهٛخ يغ صيالء انًُٓخ ٔلٛبدح فشٚك ػًم ثؾضٗ فٗ 

انغٛبؽٙ ٔئرخبر انمشاساد انًُبعجخ فٗ عٛبلبد يُٓٛخ يخزهفخ ٔئعزخذاو انًٕاسد  اإلسشبدرخظض 

أػهٗ ئعزفبدح يٍ لطبع انغٛبؽخ فٗ يظش. كًب ٚٓذف انجشَبيظ ئنٗ رًُٛخ  انؾضبسٚخ ٔانطجٛؼٛخ نزؾمٛك

انٕػٗ نذٖ انطالة نزطٕٚش انزشاس انؾضبسٖ ٔانجٛئخ انًظشٚخ ٔرطجٛك لٕاػذ انُضاْخ ٔانًظذالٛخ 

 انغٛبؽٗ ٔكزا أخاللٛبد انجؾش انؼهًٗ ٔرًُٛخ يٓبساد انزؼهى انزارٗ. اإلسشبدأصُبء يضأنخ يُٓخ 

 :أٌٚكٌٕ انخشٚج لادساً ػهٗ تُٓاٚح انثشَايج  سٕف 

 انغٛبؽٙ. اإلسشبدٚطجك أعبعٛبد ٔيُٓغٛبد انجؾش انؼهًٗ فٗ يغبل   -0

 انغٛبؽٙ. اإلسشبدٕٚظف انًؼبسف انًزخظظخ فٗ يغبل  -2

 انغٛبؽٙ. اإلسشبدًٚبسط األعبنٛت انؾذٚضخ فٗ يغبل  -2

 انغٛبؽٙ.  اإلسشبدٚزؼبيم يغ انًشكالد ٔاألصيبد انزٗ رٕاعخ يُٓخ  -2

 انغٛبؽٙ. اإلسشبدٚطجك انًٓبساد انًُٓٛخ انًزخظظخ فٗ يغبل  -2

 .انغٛبؽٙ اإلسشبدٚغزخذو انٕعبئم انزكُٕنٕعٛخ انؾذٚضخ فٗ انجؾش انؼهًٗ فٗ يغبل  -6

 انغٛبؽٙ. اإلسشبدٚزٕاطم ثفبػهٛخ يغ صيالء انًُٓخ فٗ يغبل  -7

 انغٛبؽٙ. اإلسشبدٚكٌٕ ضًٍ فشٚك ػًم ثؾضٗ فٗ رخظض  -8

 انغٛبؽٙ. اإلسشبداساد انًُبعجخ فٗ يغبل ٚزخز انمش -9

 ثؾش ػهًٗ. ػذادٚغزخذو انًٕاسد انؾضبسٚخ ٔانطجٛؼٛخ إل  -01

 تشَايج انًاجستٛش ٔانذكتٕساِْذاف أ

 اإلسشاد انسٛاحٗتشَايج انًاجستٛش لسى   -0
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 ٚؾبفع ػهٗ انزشاس انؾضبسٖ نهجٛئخ انًظشٚخ.  -00

 انغٛبؽٗ. اإلسشبدٚهزضو ثمٕاػذ انُضاْخ ٔانًظذالٛخ أصُبء يضأنخ يُٓخ   -02

 انغٛبؽٙ. اإلسشبدٚبرضو ثأخاللٛبد انجؾش انؼهًٗ فٗ رخظض   -02

 ًُٚٙ يٓبساد انزؼهى انزاد  -02

 

 نهثشَايج: حْذاف انؼاياأل

ٚٓذف ثشَبيظ يبعغزٛش انذساعبد انغٛبؽٛخ  ئنٗ ئكغبة انطالة انًؼبسف ٔانًٓبساد ٔاإلرغبْبد   

اإلٚغبثٛخ فٗ يغبل انؼهٕو ٔانذسعبد انغٛبؽٛخ ٔرطجٛك أعبعٛبد ٔيُٓغٛبد انجؾش انؼهًٗ ٔرٕظٛف 

 ،بؤرغٕٚك ٔثٛغ انًُزظ انغٛبؽٗ ثٕعّ ػ ئداسحانًؼبسف انًزخظظخ فٗ يغبل انذساعبد انغٛبؽٛخفٗ 

انًُشأد انغٛبؽٛخ ٔانمذسح ػهٗ انزؼبيم يغ انًشكالد  ئداسحٔيًبسعخاألعبنٛت انؾذٚضخ فٗ يغبل 

انًٓبساد انًُٓٛخ  أٌٔاألصيبد انزٗ رٕاعخ يُٓزّ فٗ انًُشأد انغٛبؽٛخ ٔرنك يٍ خالل ارم

انًزخظظخ فٗ يغبل انغٛبؽخ ٔئعزخذاو انٕعبئم انزكُٕنٕعٛخ انؾذٚضخ فٗ انجؾش انؼهًٗ يًب ًٚكٍ 

انطالة يٍ انزٕاطم ثفبػهٛخ يغ صيالء انًُٓخ ٔلٛبدح فشٚك ػًم ثؾضٗ فٗ رخظض انذساعبد 

انؾضبسٚخ ٔانطجٛؼٛخ  انغٛبؽٛخ ٔئرخبر انمشاساد انًُبعجخ فٗ عٛبلبد يُٓٛخ يخزهفخ ٔرٕظٛف انًٕاسد

ٔانجششٚخ ٔانؾذيبد ٔانزغٓٛالد نزؾمٛك أػهٗ ئعزفبدح يٍ لطبع انغٛبؽخ فٗ يظش. كًب ٚٓذف 

انجشَبيظ ئنٗ رًُٛخ انٕػٗ نذٖ انطالة نهؾفبظ ػهٗ انزشاس انؾضبسٖ ٔانجٛئخ انًظشٚخ ٔاإلنزضاو 

ضاو ثأخاللٛبد انجؾش انؼهًٗ ثبنُضاْخ ٔانًظذالٛخ أصُبء يضأنخ يُٓزٓى فٗ يغبل انغٛبؽخ ٔكزا اإلنز

  ٔرًُٛخ يٓبساد انزؼهى انزارٗ.

 :أٌٚكٌٕ انخشٚج لادساً ػهٗ تُٓاٚح انثشَايج  سٕف 

 .طجك أعبعٛبد ٔيُٓغٛبد ٔادٔاد انجؾش انؼهًٗ فٗ يغبل انذساعبد انغٛبؽٛخٚ -0

 ٚؾهم َزبئظ انًشاعغ ٔاالثؾبس انؼهًٛخ فٗ يغبل انغٛبؽخ ٔانغفش. -2

 يغبل انغٛبؽخ ٔانغفش.ُٚفز ثؾش ػهًٗ ٚخذو  -2

ٕظف انًؼبسف انًزخظظخ فٗ يغبل انغٛبؽخ ٔانغفش ٔانًؼبسف راد انؼاللخ فٗ يًبسعخ ٚ -2

 .انًُٓخ

 .ٚغزخذيبألعبنٛت االداسٚخ انؾذٚضخ انًشرجطخ ثغٛبلبد يُٓزّ فٗ يغبل طُبػخ انغٛبؽخ -2

 ٚفغش االرغبْبد ٔانًزغٛشاد انؾذٚضخ فٗ انًغبل انغٛبؽٗ. -6

 تشَايج انًاجستٛش لسى انذساساخ  انسٛاحٛح  -6
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 . األصيبد ٔانًخبطش انزٗ رٕاعخ يُٓخ انغٛبؽخ ٔانغفشٚزؼبيم يغ انًشكالد ٔ -7

 .غٛبؽخ ٔانغفشانٚزمٍ انًٓبساد انًُٓٛخ انًزخظظخ فٗ يغبل  -8

 ٚطجك انٕعبئم انزكُٕنٕعٛخ انؾذٚضخ فٗ يغبل انجؾش انؼهًٗ ٔانًغبل انًُٓٗ فٗ انغٛبؽخ ٔانغفش. -9

 .ٚزٕاطم ثفبػهٛخ يغ صيالء انًُٓخ فٗ يغبل انغٛبؽخ ٔانغفش -01

 .ذساعبد انغٛبؽٛخانٚمٕد فشٚك ػًم ثؾضٗ فٗ رخظض  -00

 .غٛبؽخانٚزخز انمشاساد انًُبعجخ فٗ يغبل  -02

ٕٚظف انًٕاسد انؾضبسٚخ ٔانطجٛؼٛخ ٔانجششٚخ نزؾمٛك أػهٗ ئعزفبدح يٍ لطبع انغٛبؽخ فٗ  -02

 .يظش

 .ٚؾبفع ػهٗ انًٕاسد انجٛئٛخ ثبداسرٓب ثطشق يغزذايخ -02

 .يُٓخ انغٛبؽخ ٔانغفشٚزؼبيم ثُضاْخ ٔيظذالٛخ أصُبء يضأنخ  -02

 َٕٛخ نظُبػخ انغٛبؽخ ٔانغفش ػُذ اثشاو االرفبلٛبد ٔانؼمٕد أَٚهزضو ثبنُظى انم -06

 .ذساعبد انغٛبؽٛخانٚهزضو ثأخاللٛبد انجؾش انؼهًٗ فٗ رخظض  -07

 .انزؼهى انزارًُٗٚٙ يٓبساد  -08

 

  األْذاف انؼايح نهثشَايج:

ئنٗ ئكغبة انطالة انًؼبسف ٔانًٓبساد ٔاإلرغبْبد اإلٚغبثٛخ فُبدق ان ئداسحٚٓذف ثشَبيظ يبعغزٛش  

رطجٛك أعبعٛبد ٔيُٓغٛبد انجؾش انؼهًٗ ٔرٕظٛف انًؼبسف انًزخظظخ ٔ انضٛبفخ ئداسحفٗ يغبل 

يغبل  األعبنٛت انؾذٚضخ فٗ خبسعٔيً ،فٗ ششػ يٕالغ انزشاس انؾضبسٖانضٛبفخ  ئداسحفٗ يغبل 

 أٌٔرنك يٍ خالل رم ،انضٛبفخ ئداسحٔانزؼبيم يغ انًشكالد ٔاألصيبد انزٗ رٕاعخ يُٓخ  انضٛبفخ ئداسح

ٔئعزخذاو انٕعبئم انزكُٕنٕعٛخ انؾذٚضخ فٗ  انضٛبفخ ئداسحانًٓبساد انًُٓٛخ انًزخظظخ فٗ يغبل 

فشٚك ػًم ثؾضٗ فٗ  انجؾش انؼهًٗ يًب ًٚكٍ انطالة يٍ انزٕاطم ثفبػهٛخ يغ صيالء انًُٓخ ٔلٛبدح

ٔئرخبر انمشاساد انًُبعجخ فٗ عٛبلبد يُٓٛخ يخزهفخ ٔرٕظٛف انًٕاسد  انضٛبفخ ئداسحرخظض 

كًب ٚٓذف انجشَبيظ ئنٗ رًُٛخ  .انؾضبسٚخ ٔانطجٛؼٛخ نزؾمٛك أػهٗ ئعزفبدح يٍ لطبع انغٛبؽخ فٗ يظش

ضاو ثبنُضاْخ ٔانًظذالٛخ انٕػٗ نذٖ انطالة نهؾفبظ ػهٗ انزشاس انؾضبسٖ ٔانجٛئخ انًظشٚخ ٔاإلنز

 .انزؼهى انزارٗيٓبساد ٛخ ًٔكزا اإلنزضاو ثأخاللٛبد انجؾش انؼهًٗ ٔرُ انضٛبفخ ئداسحأصُبء يضأنخ يُٓخ 

  

 تشَايج انًاجستٛش لسى اداسج انفُادق   -3
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 :أٌتُٓاٚح انثشَايج  سٕف ٚكٌٕ انخشٚج لادساً ػهٗ 

 .انضٛبفخ ئداسحطجك أعبعٛبد ٔيُٓغٛبد انجؾش انؼهًٗ فٗ يغبل ٚ -0

ٔانكٛفٛخ فٗ انجؾٕس انؼهًٛخ ٔٚغزخهض َزبئظ انذساعبد انؼهًٛخ فٗ يغبل بد انكًٛخ أَٚؾهم انجٛ -2

 .انضٛبفخ

 .انفُبدق ٔانًطبػى ٔانًُزغؼبد ئداسحفٗ انضٛبفخ ٕظف انًؼبسف انًزخظظخ فٗ يغبل ٚ -2

 انضٛبفخ. ئداسحاألعبنٛت انؾذٚضخ فىًغبل ًٚبسط  -2

 .انضٛبفخ ئداسحٚزؼبيم يغ انًشكالد ٔاألصيبد انزٗ رٕاعخ يُٓخ  -2

 انضٛبفخ. ئداسحٚزمٍ انًٓبساد انًُٓٛخ انًزخظظخ فٗ يغبل  -6

 .انضٛبفخفٗ انجؾش انؼهًٗ فٗ يغبل  ئداسحٚغزخذو انٕعبئم انزكُٕنٕعٛخ انؾذٚضخ  -7

 انضٛبفخ. ئداسحٚزٕاطم ثفبػهٛخ يغ صيالء انًُٓخ فٗ يغبل  -8

 انضٛبفخ. ئداسحٚمٕد فشٚك ػًم ثؾضٗ فٗ رخظض  -9

 انضٛبفخ. ئداسحٚزخز انمشاساد انًُبعجخ فٗ يغبل  -01

 .ٕٚظف انًٕاسد انؾضبسٚخ ٔانطجٛؼٛخ نزؾمٛك أػهٗ ئعزفبدح يٍ لطبع انغٛبؽخ فٗ يظش -00

 .ًُٚٗ انًغزًؼبد انًؾهٛخ ثًظش ًُٔٚٗ ٔػّٛ فٗ انؾفبظ ػهٗ انجٛئخ -02

 .انضٛبفخ ئداسحٚهزضو ثبنُضاْخ ٔانًظذالٛخ أصُبء يضأنخ يُٓخ  -02

 .ضٛبفخان ئداسحٚهزضو ثأخاللٛبد انجؾش انؼهًٗ فٗ رخظض  -02

 .انزؼهى انزارًُٗٚٙ يٓبساد  -02
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 انذكتٕساجتشَايج : ٛاً َاح

 

 

 :أٌٚكٌٕ انخشٚج لادساً ػهٗ تُٓاٚح انثشَايج  سٕف 

 انغٛبؽٙ. اإلسشبدٚطجك أعبعٛبد ٔيُٓغٛبد انجؾش انؼهًٗ فٗ يغبل  -0

 انغٛبؽٗ ٔانؼهٕو انًشرجطخ. اإلسشبدٚطجك انًُٓظ انزؾهٛهٗ ٔانُمذٖ فٗ يغبل  -2

 انغٛبؽٗ. اإلسشبدٚزؼبيم ثأعهٕة ػهًٙ يغ انًشبكم انغبسٚخ ٔانًُٓٛخ انًشرجطخ ثًغبل  -2

 انغٛبؽٙ. اإلسشبدانًؼبسف انًزخظظخ فٗ انجؾش انؼهًٗ فٗ يغبل  ٚغزخذو -2

 انغٛبؽٙ. اإلسشبدًٚبسط األعبنٛت انؾذٚضخ فٗ يغبل  -2

 .انغٛبؽٙ اإلسشبدٚغزخذو انٕعبئم انزكُٕنٕعٛخ انؾذٚضخ فٗ انجؾش انؼهًٗ فٗ يغبل  -6

 انغٛبؽٙ. اإلسشبدٚزٕاطم ثفبػهٛخ يغ صيالء انًُٓخ فٗ يغبل  -7

 انغٛبؽٙ. اإلسشبدٚمٕد فشٚك ػًم ثؾضٗ فٗ رخظض  -8

 انغٛبؽٙ فٗ ظم انًؼهٕيبد انًزبؽخ. اإلسشبدٚزخز انمشاساد انًُبعجخ فٗ يغبل  -9

 ٕاسد انؾضبسٚخ ٔانطجٛؼٛخ نزؾمٛك أػهٗ ئعزفبدح يٍ لطبع انغٛبؽخ فٗ يظش.ٕٚظف انً -01

 ٚؾبفع ػهٗ انًٕسٔصبد انؾضبسىخ ٔانجٛئخ انًظشٚخ. -00

 انغٛبؽٗ. اإلسشبدٚهزضو ثبنُضاْخ ٔانًظذالٛخ أصُبء يضأنخ يُٓخ  -02

 انغٛبؽٙ. اإلسشبدٚهزضو ثأخاللٛبد انجؾش انؼهًٗ فٗ يغبل  -02

 ًُٚٙ يٓبساد انزؼهى انزارٗ ٔانًغزًش. -02

 

 

 :أٌٚكٌٕ انخشٚج لادساً ػهٗ تُٓاٚح انثشَايج  سٕف 

 ٚطجك أعبعٛبد ٔيُٓغٛبد انجؾش انؼهًٗ فٗ يغبل انذساعبد انغٛبؽٛخ. -0

 ٚطجك انًُٓظ انزؾهٛهٗ ٔانُمذٖ فٗ يغبل انذساعبد انغٛبؽٛخ ٔانؼهٕو انًشرجطخ. -2

 ػهًٙ يغ انًشبكم انغبسٚخ ٔانًُٓٛخ انًشرجطخ ثًغبل انذساعبد انغٛبؽٛخ.ٚزؼبيم ثأعهٕة  -2

 ٚغزخذو انًؼبسف انًزخظظخ فٗ انجؾش انؼهًٗ فٗ يغبل انذساعبد انغٛبؽٛخ. -2

 ًٚبسط األعبنٛت انؾذٚضخ فٗ يغبل انذساعبد انغٛبؽٛخ. -2

 .بؽٛخٚغزخذو انٕعبئم انزكُٕنٕعٛخ انؾذٚضخ فٗ انجؾش انؼهًٗ فٗ يغبل انذساعبد انغٛ -6

 اإلسشاد انسٛاحٗلسى  انذكتٕساِتشَايج   -0
 

 ساساخ  انسٛاحٛح تشَايج انذكتٕساِ لسى انذ -6
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 ٚزٕاطم ثفبػهٛخ يغ صيالء انًُٓخ فٗ يغبل انذساعبد انغٛبؽٛخ. -7

 ٚمٕد فشٚك ػًم ثؾضٗ فٗ رخظض انذساعبد انغٛبؽٛخ. -8

 ٚزخز انمشاساد انًُبعجخ فٗ يغبل انذساعبد انغٛبؽٛخ فٗ ظم انًؼهٕيبد انًزبؽخ. -9

 ٚهزضو ثأخاللٛبد انجؾش انؼهًٗ فٗ يغبل انذساعبد انغٛبؽٛخ. -01

 هى انزارٗ ٔانًغزًش.ًُٚٙ يٓبساد انزؼ -00

ٔرغٕٚك ٔثٛغ انًُزظ  ئداسحٚطجك انًؼبسف انًزخظظخ فٗ يغبل انذساعبد انغٛبؽٛخ فٗ  -02

 انغٛبؽٗ ثٕعّ ػبو.

 أٌٚزؼبيم يغ انًشكالد ٔاألصيبد انزٗ رٕاعخ يُٓزّ فٗ انًُشأد انغٛبؽٛخ ٔرنك يٍ خالل ارم -02

 انًٓبساد انًُٓٛخ انًزخظظخ فٗ يغبل انغٛبؽخ.

 ٚهزضو ثبنُضاْخ ٔانًظذالٛخ أصُبء يضأنخ يُٓزٓى فٗ انًُشبد انغٛبؽٛخ. -02

 

 :أٌتُٓاٚح انثشَايج  سٕف ٚكٌٕ انخشٚج لادساً ػهٗ 

 انفُبدق. ئداسحأعبعٛبد ٔيُٓغٛبد انجؾش انؼهًٗ فٗ يغبل  ٚطجك أٌ -0

 ٔانؼهٕو انًشرجطخ. انفُبدق ئداسحٚطجك انًُٓظ انزؾهٛهٗ ٔانُمذٖ فٗ يغبل  أٌ -2

 انفُبدق. ئداسحٚزؼبيم ثأعهٕة ػهًٙ يغ انًشبكم انغبسٚخ ٔانًُٓٛخ انًشرجطخ ثًغبل  أٌ -2

 انفُبدق. ئداسحٚغزخذو انًؼبسف انًزخظظخ فٗ انجؾش انؼهًٗ فٗ يغبل  أٌ -2

 انفُبدق. ئداسحًٚبسط األعبنٛت انؾذٚضخ فٗ يغبل  أٌ -2

 .انفُبدق ئداسحٚضخ فٗ انجؾش انؼهًٗ فٗ يغبل ٚغزخذو انٕعبئم انزكُٕنٕعٛخ انؾذ أٌ -6

 انفُبدق. ئداسحٚزٕاطم ثفبػهٛخ يغ صيالء انًُٓخ فٗ يغبل  أٌ -7

 انفُبدق. ئداسحٚمٕد فشٚك ػًم ثؾضٗ فٗ رخظض  أٌ -8

 .انفُبدق فٗ ظم انًؼهٕيبد انًزبؽخ ئداسحٚزخز انمشاساد انًُبعجخ فٗ يغبل  أٌ -9

 مٛك أػهٗ ئعزفبدح يٍ لطبع انغٛبؽخ فٗ يظش.ٕٚظف انًٕاسد انؾضبسٚخ ٔانطجٛؼٛخ نزؾ أٌ -01

 ٚؾبفع ػهٗ انًٕسٔصبد انؾضبسىخ ٔانجٛئخ انًظشٚخ. أٌ -00

 انفُبدق. ئداسحٚهزضو ثبنُضاْخ ٔانًظذالٛخ أصُبء يضأنخ يُٓخ  أٌ -02

 انفُبدق. ئداسحٚهزضو ثأخاللٛبد انجؾش انؼهًٗ فٗ يغبل  أٌ -02

 ًُٚٙ يٓبساد انزؼهى انزارٗ ٔانًغزًش. أٌ -02

   نفُادقاداسج إلسى  ِانذكتٕساتشَايج  -3
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 :ػهٗ لادساً  ٚكٌٕ أٌ ٚجة تخظض أ٘ فٙ انًاجستٛش تشَايج خشٚج

 .أدٔارٓبنًخزهفخ ٔاعزخذاو انؼهًٙ انجؾش ٔيُٓغٛبد أعبعٛبد رطجٛك ئعبدح -0

 .انزخظض يغبل فٙ ٔاعزخذايّ انزؾهٛهٙ انًُٓظ رطجٛك -2

 .انًُٓٛخ يًبسعزّ فٙ انؼاللخ راد انًؼبسف يغ ٔديغٓب انًزخظظخ انًؼبسف رطجٛك -2

 .انزخظض يغبل فٙ انؾذٚضخ ٔانشؤٖ انغبسٚخ ثبنًشبكم ٔػٛب   ئظٓبس -2

 .نٓب ؽهٕال ٔئٚغبد انًُٓٛخ انًشكالد رؾذٚذ -2

 انًُبعجخ انزكُٕنٕعٛخ انٕعبئم ٔاعزخذاو انًزخظظخ، انًُٓٛخ انًٓبساد يٍ يُبعت َطبق أٌئرم -6

 .انًُٓٛخ يًبسعزّ ٚخذو ثًب

 .انؼًم فشق لٛبدح ػهٗ ٔانمذسح ثفبػهٛخ انزٕاطم -7

 .يخزهفخ يُٓٛخ عٛبلبد فٙ انمشاس ارخبر -8

 .ػهٛٓب ٔانؾفبظ اعزفبدح أػهٙ ٚؾمك ثًب انًزبؽخ انًٕاسد رٕظٛف -9

 انؼبنًٛخ انًزغٛشاد ضٕء فٙ انجٛئخ ػهٗ ٔانؾفبظ انًغزًغ رًُٛخ فٙ ثذٔسِ انٕػٙ ئظٓبس -01

 .ًٛٛخاأللهٔ

 .انًُٓخ ثمٕاػذ ٔاالنزضاو ٔانًظذالٛخ ثبنُضاْخ االنزضاو ٚؼكظ ثًب انزظشف -00

 .انًغزًش انزؼهى ػهٙ ٔلبدسا   ٔيُٓٛب   أكبدًٚٛب   رارّ رًُٛخ  -06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خشٚج يشحهح انًاجستٛش يٕاطفاخ
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اسدد االنزؾبق ثجشَبيظ انذساعبد انؼهٛب نًشؽهزٙ انًبعغزٛش ٔانذكزٕساِ ثكهٛخ  أٌػضٚض٘ انطبنت 

 .اد ٔانششٔط نالنزؾبق ٔانمجٕلاإلسشبد... انٛك اْى .عبيؼخ انًُٛب –انغٛبؽخ ٔانفُبدق 

 : يشحهح انًاجستٛشٔالً أ

اخ اإلسشادػهٗ انشاغثٍٛ فٙ انتسجٛم تًشحهح انًاجستٛش تثشَايج انذساساخ انؼهٛا تانكهٛح اتثاع 

 انتانٛح:

ٚكٌٕ انًزمذو نهزغغٛم ؽبطال ػهٗ يإْم ثكبنٕسٕٚط انغٛبؽخ ٔانفُبدق ثزمذٚش ػبو  عٛذ كؾذ   -0

 .أدَٗ

 ٚزمذو انطبنت ألعشاء انًمبثهخ انشخظٛخ الخزجبس لذسارّ ٔيإْالرّ انؼهًٛخ.  -2

ٚهزؾك انطبنت ثبنغُخ انزًٓٛذٚخ نهًبعغزٛش لجم االنزؾبق ثًشؽهخ انًبعغزٛش ٔرشزًم ػهٗ  أٌالثذ ٔ -2

ٔرنك ثؼذ لجٕل أسالّ ، عجؼخ ( يمشساد دساعٛخ يًزذح خالل انؼبو انذساعٙ )دساعخ ؽٕانٙ 

انزًٓٛذ٘ فٙ شٓش اغغطظ يٍ ٔغبنجب يب ٚزى ثذء انزغغٛم نغُخ  ،بد انؼهٛب ثبنكهٛخ انذساع اداسحث

 . كم ػبو

 ٚزى دساعخ يمشساد يزُٕػخ كم لغى ؽغت رخظظّ. -2

 األلمػهٗ % 61ٚغغم انطبنت نذساعخ انًبعغزٛش ثؼذ اعزٛبصِ نهغُخ انزًٓٛذٚخ نهًبعغزٛش ثُغجخ  -2

 .أدَٗذ % كؾ 71فٙ كم يبدح ٔرمذٚش ػبو ثُغجخ 

عزٛبصِ نهغُخ ئيٍ ٔلذ  ألظٗ ٚغغم انطبنت فٙ يٕضٕع نشعبنخ انًبعغزٛش خالل عُزٍٛ كؾذ -6

انًُبظشح ثجبلٙ انغبيؼبد  لغبوٚكٌٕ يٕضٕع انذساعخ يغغم فٙ انكهٛبد ٔاأل الأػهٗ ، انزًٓٛذٚخ

 .انًظشٚخ

 ذكتٕساِ: يشحهح ان حاَٛاً 

اإلسشاداخ تثشَايج انذساساخ انؼهٛا تانكهٛح اتثاع  انذكتٕساج ػهٗ انشاغثٍٛ فٙ انتسجٛم تًشحهح 

 :انتانٛح

 .ٚكٌٕ انًزمذو نهزغغٛم ؽبطال ػهٗ دسعخ انًبعغزٛش كم لغى فٙ رخظظّ أٌ -0

  .انذساعبد انؼهٛب نهزمذٚى نًشؽهخ رأْٛهٙ انذكزٕساِ داسحٚزمذو إل -2

 .ٚزمذو العزٛبص انًمبثهخ انشخظٛخ -2

   .كم ػبوٍ ي َٕفًجش شرؾذٚذِ فٙ يغهظ انكهٛخ ػٍ شٓٚزى ٔانز٘ ِ رأْٛهٙ انذكزٕسا أٌٚغزبص ايزؾ  -2

 إجشاءاخ انتسجٛم
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 :االٔساق انًطهٕتح نهتسجٛم نذسجح انًاجستٛش ٔانذكتٕساِ

 .يٕافمخ يغهظ انمغى ػهٗ انزغغٛم -0

ٔانفُبدق ثشاءح انًٕضٕع يٍ شجكخ انًؼهٕيبد ثغبيؼخ ػٍٛ شًظ ٔعًٛغ كهٛبد انغٛبؽخ   -2

  .ثبنغًٕٓسٚخ

نهزغغٛم  األلمػهٗ عٛذ( )انغُخ انزًٓٛذٚخ ثزمذٚش انجكبنٕسٕٚط( + افبدح ثبعزٛبص )شٓبدح انزخشط   -2

  .ٔشٓبدح انًبعغزٛش ثبنُغجخ نهذكزٕساِ –نذسعخ انًبعغزٛش 

 .شٓبدح انًٛالد -2

 .انًٕلف يٍ انزغُٛذ ثبنُغجخ نهزكٕس -2

 .سعٕو انزغغٛم طجمب نًب ٚؾذدِ يغهظ انغبيؼخ -6

 .( دٔعّٛ كجغٕن2ّ)ػذد  -7

 .شخظٛخ( طٕس 2)ػذد  -8

 .( طٕسح نهجطبلخ انشخظٛخ2)ػذد  -9

 .َغخخ انكزشَٔٛخ ( نهًكزجخ انشلًٛخ )اٚظبل ثزغهٛى َغخخ يٍ خطخ انجؾش  -01

 .( دسعخ ثبنُغجخ نهزغغٛم نذسعخ انذكزٕسا221ِ ) –( دسعخ نهًبعغزٛش 211)شٓبدح انزٕفٛم  -00

بد ثبنُغجخ أَٔدٔسح َظى رمٕٚى االيزؾ ،بد ثبنُغجخ نهًبعغزٛش أَشٓبدح دٔسح انجؾش فٙ لٕاػذ انجٛ -02

 .نذسعخ انذكزٕساِ

 .الشاس ثؼذو انزغغٛم فٙ ا٘ عبيؼخ اخشٖ نهذساعبد انؼهٛب -02

  .ٔ يٕافمخ عٓخ انؼًم فٙ ؽبنخ انزؼٍٛٛأالشاس ثؼذو انؼًم  -02

 :انًاجستٛش ٔانذكتٕساِ نًُح دسجتٙاالٔساق انًطهٕتح 

 .لشاس يغهظ انكهٛخ ثبنزٕطٛخ ثًُؼ انذسعخئ -0

  .نٙٚش انفشدٚخ يطجٕػخ ػهٗ انؾبعت اٜانزمشٚش انغًبػٙ ٔانزمبسطم أ -2

 .ثبنُغجخ نهًبعغزٛش ( )بد أَشٓبدح اعزٛبص دٔسح لٕاػذ انجٛ -2

 .ثبنُغجخ نهذكزٕساِ ( )بد أَشٓبدح اعزٛبص دٔسح رمٕٚى االيزؾ -2

 .( َغخخ يٍ انشعبنخ نًكزجخ انكهٛخ2)اٚظبل ثزغهٛى ػذد  -2

 .َغخخ انكزشَٔٛخ  نهًكزجخ انًشكضٚخاٚظبل ثزغهٛى َغخخ يٍ انشعبنخ ٔ -6

 .غهٛضٚخَعزًبسح نؾظش انشعبئم انؼهًٛخ ثبنهغزٍٛ انؼشثٛخ ٔاأل( ئ2) رؾشٚش ػذد -7
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 .غهٛضٚخَيهخض ثبنهغزٍٛ انؼشثٛخ ٔاأل -8

 .(ثؾش ) نهذكزٕساِ 2( ٔ ػذد )انًبعغزٛشافبدح نُشش ثؾش ػهًٙ ٔاؽذ  -9

 :نغاء انتسجٛمإجشاءاخ إ

 .نالئؾخ طجمب   أٌعُز الم يذِ نهؾظٕل ػهٗ انذسعخ ْٙ -0

ٚزمذو االعزبر انًششف ػهٗ انذاسط ثزمشٚش يزبثؼخ نهٕلٕف ػهٗ يذٖ رغبٔة انذاسط ٔرمذيّ  -2

 .فٙ انذساعخ

ٚزكش انًششف  ،فٙ ؽبنخ ػذو ارظبل انذاسط يغ االعزبر انًششف ٔػذو رمذٚى أ٘ يبدح ػهًٛخ -2

 .ٔ انًذأرنك فٙ رمشٚش انًزبثؼخ 

 .عزبر انذكزٕس انًششفثزمشٚش األاسط صالس يشاد ثًب عبء ُٚزس انذ -2

نٗ ئ انؼبيخ نهذساعبد انؼهٛب ثبنغبيؼخ ثشأ٘ يغهظ انمغى انز٘ ٚشفمّ ثذٔسِ داسحرخبطت اإل -2

 .انزغغٛم إلنغبءيغهظ انكهٛخ 

انزغغٛم  انؼبيخ نهذساعبد انؼهٛب ثبنغبيؼخ ثشأ٘ يغهظ انمغى ٔانكهٛخ فٙ انغبء داسحرخبطت اإل -6

 .نهذاسط

  .نغبء نهزغغٛم نهذاسطئػزًبد انمشاس ٔٚؼزجش ْزا ئٚزى   -7
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         انًاجستٛش نًمشساخ انذساسٛح انخاطح تتًٓٛذ٘ا :ٔالً أ

 لسى انذساساخ انسٛاحٛح  -0
 انًمشس و

 لضاٚا ٔيشكالخ سٛاحٛح 0

 انًماطذ انسٛاحٛح إداسج 6

 انسٛاحح ٔتكُٕنٕجٛا انًؼهٕياخ 3

 انسٛاححح فٙ طُاػ  َٕٛح نهؼمٕدؤَانُظى انم 4

 تًُٛح سٛاحٛح يستذايح 5

 انجٕدج فٙ انًُشآخ انسٛاحٛح إداسج 6

 سانٛة انثحج انؼهًٙأ 2

 

 لسى إداسج انفُادق -6

 انًمشس و

 فُذلٛح يتمذيح  إداسج 0

 يطاػى انخذيح انسشٚؼح  إداسج 6

 انجٕدج فٙ انضٛافح إداسج 3

 طحح االغزٚح يتمذو  4

 َٕٛح نهؼمٕد فٙ طُاػح انضٛافحؤَانُظى انم 5

 حظاء فُذلٙ يتمذوإ 6

 سانٛة انثحج انؼهًٙأ 2

 

 انًمشساخ انذساسٛح انخاطح تتًٓٛذ٘ انًاجستٛش 

 ٔ انًجاالخ انخاطح تتؤْٛهٙ انذكتٕساِ
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 لسى اإلسشاد انسٛاحٗ -3
 انًمشس و

 يُٓجٛح انثحج انؼهًٙ 0

 حضاسج يظش انمذًٚح 6

 يستٕٖ يتمذو ()َظٕص يظشٚح لذًٚح  3

 ٛح فٙ يظشؤَٛح انشٔيؤَانفكش ٔانحضاسج انَٕٛ 4

 ساليٛحٔكتاتاخ آحشٚح إٔحائك  5

 يظادس تاسٚخ يظش انحذٚج ٔانًؼاطش 6

 انسٛاحٙ اإلسشادسانٛة أ 2
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 : انًجاالخ انخاطح تتؤْٛهٙ انذكتٕساِٛاً ؤَح

 تشتًم ػهٗ حالث يجاالخ ْٔٙ كانتانٙ:  

 انتخظظٙانًجال  -0

 انًجال انكشتثظ -6

 انًجال انؼاو -3
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 انضالصخ.  لغبو( فٙ األحذكزٕساانًبعغزٛش ٔان)نًشؽهزٙ ٚزٕفش فٙ انكهٛخ ثشايظ دساعبد ػهٛب 

 فٗ يشحهح انًاجستٛش آنٛح انتسجٛم

( ٚكٌٕ انًزمذو نهزغغٛم ؽبطال ػهٗ يإْم ثكبنٕسٕٚط انغٛبؽخ ٔانفُبدق ثزمذٚش ػبو عٛذ كؾذ 0)

 .أدَٗ

 ( ٚزمذو انطبنت إلعشاء انًمبثهخ انشخظٛخ الخزجبس لذسارّ ٔيإْالرّ انؼهًٛخ.2)

ٚهزؾك انطبنت ثبنغُخ انزًٓٛذٚخ نهًبعغزٛش لجم االنزؾبق ثًشؽهخ انًبعغزٛش ٔرشزًم ػهٗ  أٌ( الثذ 2ٔ)

 اداسحٔسالّ ثأٔرنك ثؼذ لجٕل  ،ل انؼبو انذساعٙعجؼخ ( يمشساد دساعٛخ يًزذح خال )دساعخ ؽٕانٙ 

  .ػبؤغبنجب يب ٚزى ثذء انزغغٛم نغُخ انزًٓٛذ٘ فٙ شٓش اغغطظ يٍ كم  ،انذساعبد انؼهٛب ثبنكهٛخ 

 .( ٚزى دساعخ يمشساد يزُٕػخ كم لغى ؽغت رخظظ2ّ)

 األلم% ػهٗ 61( ٚغغم انطبنت نذساعخ انًبعغزٛش ثؼذ اعزٛبصِ نهغُخ انزًٓٛذٚخ نهًبعغزٛش ثُغجخ 2)

 .أدَٗ% كؾذ  71فٙ كم يبدح ٔرمذٚش ػبو ثُغجخ 

عزٛبصِ نهغُخ ( ٚغغم انطبنت فٙ يٕضٕع نشعبنخ انًبعغزٛش خالل عُزٍٛ كؾذ الظٗ يٍ ٔلذ ا6)

انًُبظشح ثجبلٙ انغبيؼبد  لغبوػهٗ اال ٚكٌٕ يٕضٕع انذساعخ يغغم فٙ انكهٛبد ٔاأل ،انزًٓٛذٚخ

 .انًظشٚخ

 فٗ يشحهح انذكتٕساِ آنٛح انتسجٛم
 ٚكٌٕ انًزمذو نهزغغٛم ؽبطال ػهٗ دسعخ انًبعغزٛش كم لغى فٙ رخظظّ. أٌ( 0)

 انذساعبد انؼهٛب نهزمذٚى نًشؽهخ رأْٛهٙ انذكزٕساِ.  داسح( ٚزمذو إل2)

 ( ٚزمذو العزٛبص انًمبثهخ انشخظٛخ.2)

يب ٚزى رؾذٚذِ فٙ يغهظ انكهٛخ ػٍ شٓش َٕفًجش يٍ  رأْٛهٙ انذكزٕساِ ٔ انز٘ غبنجب   أٌ( ٚغزبص ايزؾ2)

 كم ػبو.   

  

 آنٛح انتسجٛم ٔتٕصٚغ اإلششاف ٔانًتاتؼح ٔانًُح
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 خالل انٕسائم انتانٛح: تتى يتاتؼح انطانة يٍ

 رمشٚش يزبثؼخ عُٕ٘. -

 االعزًبػبد ٔانهمبءاد انذٔسٚخ يغ انًششف. -

 يغ انجبؽش. انزٕاطم انكزشَٔٛب   -

 

 ُْان تؼض االجشاءاخ نًُح انطانة دسجتٙ انًاجستٛش ٔانذكتٕساِ:

 لشاس يغهظ انكهٛخ ثبنزٕطٛخ ثًُؼ انذسعخ. -

 نٙ. انؾبعت اٜٚش انفشدٚخ يطجٕػخ ػهٗ طم انزمشٚش انغًبػٙ ٔانزمبسأ -

 ثبنُغجخ نهًبعغزٛش (.)بد أَشٓبدح اعزٛبص دٔسح لٕاػذ انجٛ -

 ثبنُغجخ نهذكزٕساِ (.)بد أَشٓبدح اعزٛبص دٔسح رمٕٚى االيزؾ -

 ( َغخخ يٍ انشعبنخ نًكزجخ انكهٛخ.2)ٚظبل ثزغهٛى ػذد ئ -

 نكزشَٔٛخ  نهًكزجخ انًشكضٚخ.ئٚظبل ثزغهٛى َغخخ يٍ انشعبنخ َٔغخخ ئ -

 غهٛضٚخ.َاعزًبسح نؾظش انشعبئم انؼهًٛخ ثبنهغزٍٛ انؼشثٛخ ٔاإل (2)رؾشٚش ػذد  -

 غهٛضٚخ. َيهخض ثبنهغزٍٛ انؼشثٛخ ٔاأل -

 نهذكزٕساِ(.)ثؾش  2انًبعغزٛش( ٔػذد )فبدح نُشش ثؾش ػهًٙ ٔاؽذ ئ -

 
 

 نٛح انتؼايم يغ طُذٔق انشكأ٘:آ

 .ػٍ انظُذٔق ٔسلٛب ٔانكزشَٔٛب ٌاالػأل -

 .فزؼ انهغُخ نهظُذٔق يشِ ٔاؽذِ شٓشٚب نجؾش يبٚؾّٕٚ يٍ شكبٔ٘ -

  .كزبثخ رمشٚش ػٍ انشكٕٖ انزٙ ٚضجذ عذٚزٓب -

 سعبل انزمشٚش نٕكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انذساعبد انؼهٛب نجؾش انشكبٔ٘ نؾهٓب أ رٕعٛٓٓب نهًخزض ئ -

كشسِ أ انزٙ ٚؾزبط ٚشفغ رمشٚش نٕكٛم انكهٛخ نطشؽّ فٙ يغهظ انكهٛخ ٔرنك ثبنُغجخ نهشكبٔ٘ انًز -

 .ؽهٓب انؼشع ػهٗ يغهظ انكهٛخ الرخبر انمشاس

 آنٛح انًتاتؼح

 

 آنٛح انًُح

 

 آنٛح انشكأ٘ ٔانتظهًاخ 
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 ٘ انًمذيح انٗ سئٛس انمسى يثاششجنٛح انتؼايم يغ انشكأآ

يش اعزذػٗ األ ئرإٚو يٍ طشؽٓب ٔ 02ثبنُزٛغخ خالل ٚمٕو سئٛظ انمغى ثؾم انًشكهخ ٔٚجهغ انطبنت 

 : اٜرٙٚزى 

انًشكهخ فٙ يغهظ انمغى ٚخطش  أٌٔفٙ ؽبل ارخبر انمشاس ثش ،سفغ رمشٚش نًغهظ انمغى نًُبلشزّ -

  .انطبنت ثبنُزٛغخ

نٗ ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد ئرشفغ انشكٕٖ ، فٙ ؽبنخ ػذو ارخبر يغهظ انمغى لشاس ثؾم انًشكهخ -

 .ٔ ٚشفؼٓب نؼًٛذ انكهٛخأانؼهٛب نهُظش فٛٓب الرخبر انمشاس 

 هٛح نهذساساخ انؼهٛاانٗ ٔكٛم انكنٛح انتؼايم يغ انشكأ٘ انًمذيح آ

اعزذػٙ االيش  ئرإٚيب يٍ طشؽٓب ٔ 02ٚمٕو ٔكٛم انكهٛخ ثؾم انًشكهخ ٔٚجهغ انطبنت ثبنُزٛغخ خالل 

 : اٜرٙٚزى 

  .انًشكهخ ٚخطش انطبنت أٌٔفٙ ؽبل ارخبر لشاس ثش، سفغ رمشٚش نؼًٛذ انكهٛخ نًُبلشزّ -

  .رخبر انالصوكهٛخ إليش نًغهظ انٚشفغ األ، رخبر لشاس ثؾم انًشكهخئفٙ ؽبل ػذو  -
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 .. ػضٚضرٙ  انطبنجخ.ػضٚض٘ انطبنت

ِ َٔغؼ فٗ ئػذاددٖ انغشع يٍ ألذ  ٌٚكٌٕ ْزا انذنٛم انز٘ ثٍٛ ٚذٚك األ أٌَشعٕ 

ً  ، انضالصخ لغبوػطبئك يؼهٕيبد يفظهخ ػٍ ثشَبيظ انذساعبد انؼهٛب ثبألئ  أٌكٍ يٍ ٔر

 ثخظٕص ْزا انجشَبيظ.ٙ رغبؤل لذ رطشؽّ غٛت ػهٚ  

           

 ٔهللا ٔنٙ انزٕفٛك

 

 

 انخاتًح
 


