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 ٔطف انجشَبيح األكبدًٚٙ
 

يمزضٛبً ألْى خظبئض انجشَبيح ٔيخشخبد انزؼهى انًزٕلؼخ  إٚدبصإٚفش ٔطف انجشَبيح األكبدًٚٙ ْزا  

يٍ انطبنت رسمٛمٓب يجشُْبً ػًب إرا كبٌ لذ زمك االعزفبدح انمظٕٖ يٍ انفشص انًزبزخ . ٔٚظبزجّ 

 ٔطف نكم يمشس ضًٍ انجشَبيح
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  نخبطخ ثبنجشَبيحا ٛخانًٓبسار األْذاف–ة 
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 انًشزهخ انذساعٛخ
سيض انًمشس أٔ 

 انًغبق
 اعى انًمشس أٔ انًغبق

 انغبػبد انًؼزًذح

 ػًهٙ َظش٘
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 انزخطٛظ نهزطٕس انشخظٙ .21

انًغبثمبد انؼهًٛخ ٔانشٚبضٛخ ٔانفُٛخ  إلبيخٚمٕو انمغى ثزطٕٚش لذساد طهجزّ انشخظٛخ يٍ خالل 

دٔساد انزمٕٚخ نهذسٔط ٔانًٕاد انؼهًٛخ فٙ انمغى يٍ خالل لٛبو انزذسٚغٍٛٛ ثٓزِ  ٔإلبيخٔانشؼشٚخ 

 انذٔساد ٔرطٕٚش يٓبساد انطهجخ انؼًهٛخ يٍ خالل دسط انًششٔع ٔانٕسشخ .

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزسبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل  .43

 انخطظ انزطٕٚشٚخ نهمغى. -4

 .ABETثشَبيح االػزًبد   -9

 سغجخ انطبنت. -3

 يؼذل انطبنت.  -1

 َٕع انفشع انًزخشج يُّ انطبنت. -5

خطخ انمجٕل فٙ انًؼٓذ ٔانمغى ٔيٍ خالل األَغٛبثّٛ انًمشح يٍ لجم دائشح انمجٕل انًشكض٘  فٙ  -6

 حانٕصاس

 أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيح .21

 انزمُٙ .انًُبْح انؼهًٛخ انًمشسح فٙ انهدبٌ انمطبػٛخ انًزخظظخ فٙ ْٛئخ انزؼهٛى  -4

% يٍ انًُٓح انًمشس ٔزغت 90 رزدبٔصال انًٕاد ثُغجخ  رذسٚغٙانزؼذٚالد انًمزشزخ يٍ لجم  -9

 سبطم فٙ انؼبنى زبنٛب.ان أنالػزًبد٘يزطهجبد عٕق انؼًم ٔانزطٕس انؼهًٙ 

 .ABET األكبدًٚٙاالػزًبد  ثشَبيح -3
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 يخطظ يٓبساد انًُٓح

 فٙ انًشثؼبد انًمبثهخ نًخشخبد انزؼهى انفشدٚخ يٍ انجشَبيح انخبضؼخ نهزمٛٛى إشبسحٚشخٗ ٔضغ 

 يخشخبد انزؼهى انًطهٕثخ يٍ انجشَبيح

 أعبعٙ اعى انًمشس سيض انًمشس انغُخ / انًغزٕٖ

 اخزٛبس٘ أو
 ٛخانًٓبساراألْذاف  خ ٛانًؼشفاألْذاف 

 جشَبيح انخبطخ ثبن

األْذاف انٕخذاَٛخ 

 ٔانمًٛٛخ 
ٔانزأْٛهٛخ بساد انؼبيخ انًٓ

انًٓبساد األخشٖ  )انًُمٕنخ

انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف 

 (ٔانزطٕس انشخظٙ

 1د 3د 9د 4د 1ج 3ج 9ج 4ج 1ة 3ة 9ة 4ة 1أ 3أ 9أ 4أ

 اعبعٙ خٕاص انًؼبدٌ - االٔنٗ

               
 

                   
 اعبعٙ أخضاء يكبئٍ - انثبَٛخ
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 ًٕرج ٔطف انًمشسَ

 خبيؼخ انفشاد االٔعظ انزمُٛخ انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .4

 نًٛكبَٛكنزمُٛبد الغى ا -انًؼٓذ انزمُٙ انُدف / انًشكض انمغى انؼهًٙ  .9

 األٔنٗانًشزهخ –خٕاص انًٕاد  اعى / سيض انًمشس .3

 َظش٘  أشكبل انسضٕس انًزبزخ .1

 عُٕ٘ انفظم / انغُخ .5

 عبػخ60 انذساعٛخ )انكهٙ(ػذد انغبػبد  .6

   9049-4-8 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 انمذسِ ػهٗ انزؼشف ػهٗ خٕاص انًٕاد انُٓذعّٛ. -4

 ًَبرج يٍ رهك انًٕاد .  أػذاد -9

 انُٓذعّٛ .  خٕاصانػهٗ أخشاء انؼهًٛبد انزظُٛؼّٛ انًخزهفّ زغت األششاف  -3

  انُٓذعّٛ ٔانزشاكٛت انجهٕسّٚ ٔانالثهٕسّٚ .األششاف ػهٗ ػًهٛبد ٔاخزجبساد انخٕاص  -1

 انمذسح ػهٗ األششاف ػهٗ ػًهٛبد لٛبط انخٕاص انُٓذعّٛ -5

 انًمشس ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى -40

  األْذاف انًؼشفٛخ -أ

 .ٛكبَٛكّٛانُٓذعخ انً ثبخزظبطبداكزغبة انًؼبسف انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ فٙ يخزهف انًُبْح انؼهًٛخ  -4أ

 بطبد انُٓذعٛخيخزهفخ ثبالخزظثٛبَّٛ  بد انًخططبد ٔانشعٕي لشاءح -9أ

 انسغبثبد انُظشٚخ نًخزهف انًغبئم ثبالخزظبص. إخشاء -3أ

 األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًمشس.  -ة 

 .ًؼبدٌانفسٕطبد انًخزجشٚخ  نه  – 4ة 

 .خٕاطٓبثبالػزًبد ػهٗ انًؼبدٌ رظُٛف   – 9ة 

   .انًجكبَٛكّٛايؼشفخ انخٕاص زغبثبد  – 3ة 

  طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

 يشبسٚغ انطهجخ –انزذسٚت انًُٓدٙ  –انغفشاد انؼهًٛخ  –انًخزجش  –انٕسشخ  –انًسبضشح 

  طشائك انزمٛٛى

 انزمٛٛى انٕٛيٙ –االيزسبَبد انُٓبئٛخ  –االيزسبَبد انفظهٛخ  –االخزجبساد انُظشٚخ  –االخزجبساد انشفٕٚخ       

  انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخاألْذاف  -ج

 .انزؼهٛى ػهٗ رشغٛم يكبئٍ األَزبج انًُطٙ انًخزهفٕٓطٛبَزٓب-4ج         

 .ػهٗ رشغٛم انًكبئٍ انًجشيدخ انًخزهفخ ٔطٛبَزٓب انزؼهٛى-9ج

 انزؼهٛى ػهٗ طٛٛبَخ ٔاداسح انخطٕط األَزبخّٛ انًخزهفّ. -3ج

 راد انؼاللّ ثبألخزظبصانزؼهٛى ػهٗ انزؼبيم يغ انجشايح انُٓذعّٛ انًخزهفّ  -1ج

  طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

 يشبسٚغ انطهجخ –انزذسٚت انًُٓدٙ  –انغفشاد انؼهًٛخ  –انًخزجش  –انٕسشخ  –انًسبضشح        

 طشائك انزمٛٛى

 انزمٛٛى انٕٛيٙ –االيزسبَبد انُٓبئٛخ  –االيزسبَبد انفظهٛخ  –االخزجبساد انُظشٚخ  –االخزجبساد انشفٕٚخ       

ٕٚفش ٔطف انًمشس ْزا إٚدبصاً يمزضٛبً ألْى خظبئض انًمشس ٔيخشخبد انزؼهى انًزٕلؼخ يٍ انطبنت رسمٛمٓب 

يٍ انشثظ ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔطف . ٔالثذ انًزبزخانزؼهى يجشُْبً ػًب إرا كبٌ لذ زمك االعزفبدح انمظٕٖ يٍ فشص 

 :انجشَبيح
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 انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 CNCيكبئٍ  -5يٓبسِ ثبنسذادِ  -1يٓبسِ ثبنغجبكّ -3يٓبسِ ثبنخشاطّ -9يٓبسِ ثبنهسبو  -4
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 تُٛح انًمزر  -11

طزٚمح  طزٚمح انرمٛى 

 انرؼهٛى 

أ \اطى انٕزذج 

 انًٕضٕع

يخزخاخ انرؼهٛى 

 انًطهٕتح

 االطثٕع انظاػاخ

يُالشح+ 

ايرساٌ 

شفٕ٘ 

 ٔذسزٚز٘

يساضزج 

+ ٔرشح 

 ذطثٛمٛح

انرظايساخ 

انُٓذطٛح , 

االسدٔاخاخ,َظى 

االسدٔاخاخ,رذة 

انرظايساخ, 

ٔزذاخ االسدٔاج , 

االَسزافاخ 

 االطاطٛح

اٌ ٚرؼزف انطانة 

ػهٗ انرظايساخ 

انُٓذطٛح , 

االسدٔاخاخ,َظى 

االسدٔاخاخ,رذة 

انرظايساخ, ٔزذاخ 

االسدٔاج , 

االَسزافاخ 

 االطاطٛح 

 االٔل 4

يُالشح+ 

ايرساٌ 

شفٕ٘ 

 ٔذسزٚز٘

يساضزج 

+ ٔرشح 

 ذطثٛمٛح

إَٔاع 

انرظايساخ,َظاو 

أطاطٙ انثمة,َظاو 

أطاطٙ 

انؼًٕد,ريٕس 

االسدٔاخٛاخ, 

انرظايساخ نألتؼاد 

انطهٛمح, 

االسدٔاخٛاخ 

انًفصهح, اخرٛار 

االسدٔاخٛاخ 

ٔيًٛشاذٓا 

 االلرصادٚح .

اٌ ترؼزف انطانة 

ػهٗ إَٔاع 

انرظايساخ,َظاو 

أطاطٙ انثمة,َظاو 

أطاطٙ 

انؼًٕد,ريٕس 

االسدٔاخٛاخ, 

انرظايساخ نألتؼاد 

انطهٛمح, 

االسدٔاخٛاخ 

انًفصهح, اخرٛار 

االسدٔاخٛاخ 

ٔيًٛشاذٓا 

 االلرصادٚح .  

 انثاَٙ 4

يُالشح+ 

ايرساٌ 

شفٕ٘ 

 ٔذسزٚز٘

اضزج يس

+ ٔرشح 

 ذطثٛمٛح

انرظايساخ 

انُٓذطٛح فٙ انشكم 

ٔانًٕضغ ٔإَاع 

ذظايساخ انشكم 

 ٔانًٕضغ.

اٌ ٚرؼزف انطانة 

ػهٗ انرظايساخ 

انُٓذطٛح فٙ انشكم 

ٔانًٕضغ ٔإَاع 

ذظايساخ انشكم 

 ٔانًٕضغ. 

 انثانث 4

يُالشح+ 

ايرساٌ 

شفٕ٘ 

 ٔذسزٚز٘

يساضزج 

+ ٔرشح 

 ذطثٛمٛح

يسذداخ انمٛاص, 

يسذداخ ذصًٛى 

انمٛاص, إَاع 

يسذداخ انمٛاص 

)يسذداخ لٛاص 

داخهٙ, يسذداخ 

لٛاص خارخٙ, 

يسذداخ لٛاص 

ًٚكٍ ضثطٓا, 

يسذداخ لٛاص 

انصهثح, يسذداخ 

 انمٛاص انخاصح ( .

اٌ ٚرؼزف انطانة 

ػهٗ يسذداخ 

انمٛاص, ذصًٛى 

يسذداخ انمٛاص, 

إَاع يسذداخ 

انمٛاص )يسذداخ 

لٛاص داخهٙ, 

يسذداخ لٛاص 

, يسذداخ خارخٙ

لٛاص ًٚكٍ 

ضثطٓا, يسذداخ 

لٛاص انصهثح, 

 انزاتغ 4
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يسذداخ انمٛاص 

 انخاصح ( . 

يُالشح+ 

ايرساٌ 

شفٕ٘ 

 ٔذسزٚز٘

يساضزج 

+ ٔرشح 

 ذطثٛمٛح

ذصُٛف ذصُٛغ 

انًؼادٌ,  ذشغٛم 

انًؼادٌ, يمذيح ػٍ 

َظزٚح ذكٍٕٚ 

انزاٚش ٔانؼٕايم 

انًإثزج, طزق 

ذثثٛد انًشغٕالخ 

تضًُٓا انًظرذٚزج 

انًظرذٚزج  ٔغٛز

ٔانسذٔد انماطؼح 

انًظرخذيح ٔاطٓى 

انرغذٚح انطٕنٛح 

 ٔانؼزضٛح .

اٌ ٚطهغ انطانة 

ػهٗ ذصُٛف 

ذصُٛغ انًؼادٌ,  

ذشغٛم انًؼادٌ, 

يمذيح ػٍ َظزٚح 

ذكٍٕٚ انزاٚش 

ٔانؼٕايم انًإثزج, 

طزق ذثثٛد 

انًشغٕالخ تضًُٓا 

انًظرذٚزج ٔغٛز 

انًظرذٚزج ٔانسذٔد 

انماطؼح انًظرخذيح 

انرغذٚح ٔاطٓى 

انطٕنٛح ٔانؼزضٛح 

 . 

 انخايض  4

يُالشح+ 

ايرساٌ 

شفٕ٘ 

 ٔذسزٚز٘

يساضزج 

+ ٔرشح 

 ذطثٛمٛح

إَٔاع ألالو 

انخزاطح االػرٛادٚح 

ٔألالو خزاطح 

انرشكٛم ٔانشٔاٚا 

انخاصح تٓا, ذأثٛز 

سٔاٚا لهى انخزاطح 

ػهٗ ػًهٛح انمطغ, 

إَٔاع يؼادٌ ألالو 

انخزاطح, شزٔط 

انمطغ, ػُاصز 

اطرخذاياخ انمطغ, 

طزػاخ انمطغ, 

ٔاطرؼًال اندذأل 

ٔخزائظ انظزػاخ, 

ذصُٛف ػذج انمطغ 

تانُظثح نطزق 

انرشغٛم ٔػذد 

 انسذٔد انماطؼح .

اٌ ٚطهغ انطانة 

ػهٗ إَٔاع ألالو 

انخزاطح االػرٛادٚح 

ٔألالو خزاطح 

انرشكٛم ٔانشٔاٚا 

انخاصح تٓا, ذأثٛز 

سٔاٚا لهى انخزاطح 

ػهٗ ػًهٛح انمطغ, 

ادٌ ألالو إَٔاع يؼ

انخزاطح, شزٔط 

انمطغ, ػُاصز 

انمطغ, اطرخذاياخ 

طزػاخ انمطغ, 

ٔاطرؼًال اندذأل 

ٔخزائظ انظزػاخ, 

ذصُٛف ػذج انمطغ 

تانُظثح نطزق 

انرشغٛم ٔػذد 

 انسذٔد انماطؼح .  

 انظادص 4

يُالشح+ 

ايرساٌ 

شفٕ٘ 

 ٔذسزٚز٘

يساضزج 

+ ٔرشح 

 ذطثٛمٛح

انسذ انماطغ , انسذ 

انماطغ انُاشئ 

ظزٚح ذكُّٕٚ , َٔ

انؼٕايم انرٙ ذإثز 

تّ , انؼٕايم انرٙ 

ذإد٘ انٗ ذمهٛم 

زدًّ , انرثزٚذ 

ٔأًْٛرّ تانُظثح 

نؼًٛاخ انمطغ, 

اٌ ٚطهغ انطانة 

ػهٗ انسذ انماطغ , 

انسذ انماطغ انُاشئ 

َٔظزٚح ذكُّٕٚ , 

انؼٕايم انرٙ ذإثز 

تّ , انؼٕايم انرٙ 

ذإد٘ انٗ ذمهٛم 

ًّ , انرثزٚذ زد

ٔأًْٛرّ تانُظثح 

 انظاتغ 4
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طٕائم انرثزٚذ 

 انًخرهفح .

نؼًٛاخ انمطغ, 

طٕائم انرثزٚذ 

 انًخرهفح . 

يُالشح+ 

ايرساٌ 

شفٕ٘ 

 ٔذسزٚز٘

يساضزج 

+ ٔرشح 

 ذطثٛمٛح

كٛفٛح أخزاء تطالح 

انرشغٛم نًدًٕػح 

ػًهٛاخ ٔزظاب 

ػُاصزْا ٔزظاب 

سيٍ انمطغ نكم 

ػًهٛح  نالطرفادج 

يٍ انثطالح نؼًم 

يظار انًُرح خالل 

 انٕزذاخ انًخرهفح .

اٌ ٚطهغ انطانة 

ػهٗ كٛفٛح أخزاء 

تطالح انرشغٛم 

نًدًٕػح ػًهٛاخ 

ٔزظاب ػُاصزْا 

ٔزظاب سيٍ انمطغ 

نكم ػًهٛح  

نالطرفادج يٍ 

انثطالح نؼًم يظار 

انًُرح خالل 

 انٕزذاخ انًخرهفح .  

 انثايٍ  4

يُالشح+ 

ايرساٌ 

شفٕ٘ 

 ٔذسزٚز٘

يساضزج 

+ ٔرشح 

 ذطثٛمٛح

طح يكائٍ انخزا

انثزخٛح, 

األٔذٕياذٛكٛح , 

دراطح انؼًهٛاخ 

انرٙ ًٚكٍ ذشغٛهٓا 

ٔذسهٛم انؼًهٛاخ 

ػهٗ انًُرح , كٛفٛح 

ئػذاد تطالاخ 

 انرشغٛم .

إَاع انؼذد 

انًظرخذيح ٔذزذٛثٓا 

ػهٗ انثزج 

انظذاطٙ ٔانزتاػٙ 

 االيايٙ ٔانخهفٙ.

اٌ ٚطهغ انطانة 

ػهٗ يكائٍ 

انخزاطح انثزخٛح, 

األٔذٕياذٛكٛح , 

ح انؼًهٛاخ دراط

انرٙ ًٚكٍ ذشغٛهٓا 

ٔذسهٛم انؼًهٛاخ 

ػهٗ انًُرح , كٛفٛح 

ئػذاد تطالاخ 

 انرشغٛم .

إَاع انؼذد 

انًظرخذيح ٔذزذٛثٓا 

ػهٗ انثزج انظذاطٙ 

ٔانزتاػٙ االيايٙ 

 ٔانخهفٙ. 

انراطغ  4

 ٔانؼاشز 

يُالشح+ 

ايرساٌ 

شفٕ٘ 

 ٔذسزٚز٘

يساضزج 

+ ٔرشح 

 ذطثٛمٛح

انرفزٚش , انرؼزف 

انؼًهٛاخ انرٙ ػهٗ 

ًٚكٍ ذُفٛذْا ػهٗ 

ياكُاخ انرفزٚش , 

اخشاء ٔيكَٕاخ 

ياكُاخ انرفزٚش 

األفمٛح ٔانزأطٛح 

ٔطثٛؼح ػًم كم 

 خشء .

اٌ ٚطهغ انطانة 

ػهٗ انرفزٚش , 

انرؼزف ػهٗ 

انؼًهٛاخ انرٙ ًٚكٍ 

ذُفٛذْا ػهٗ ياكُاخ 

انرفزٚش , اخشاء 

ٔيكَٕاخ ياكُاخ 

انرفزٚش األفمٛح 

ٔانزأطٛح ٔطثٛؼح 

 ًم كم خشء . ػ

 انساد٘ ػشز  4

يُالشح+ 

ايرساٌ 

شفٕ٘ 

 ٔذسزٚز٘

يساضزج 

+ ٔرشح 

 ذطثٛمٛح

يهسماخ يكائٍ 

انرفزٚش ٔرؤٔص 

انرمظٛى ٔطزق 

انرمظٛى انًظرخذيح 

 ػهٛٓا .

اٌ ٚطهغ انطانة 

ػهٗ يهسماخ يكائٍ 

انرفزٚش ٔرؤٔص 

انرمظٛى ٔطزق 

انرمظٛى انًظرخذيح 

 ػهٛٓا . 

 انثاَٙ ػشز  4
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يُالشح+ 

ايرساٌ 

شفٕ٘ 

 ٔذسزٚز٘

يساضزج 

+ ٔرشح 

 ذطثٛمٛح

إَاع طكاكٍٛ 

انرفزٚش )انمزصٛح 

ٔالصثؼٛح(, 

ذفرٛر  ٔطكاكٍٛ

انرزٔص, سٔاٚح 

 طكاكٍٛ انرفزٚش.

اٌ ٚرؼزف انطانة 

ػهٗ إَاع طكاكٍٛ 

انرفزٚش )انمزصٛح 

ٔالصثؼٛح(, 

ذفرٛر  ٔطكاكٍٛ

انرزٔص, سٔاٚح 

  طكاكٍٛ انرفزٚش.

 انثانث ػشز  4

يُالشح+ 

ايرساٌ 

شفٕ٘ 

 ٔذسزٚز٘

يساضزج 

+ ٔرشح 

 ذطثٛمٛح

شزذ خطٕاخ 

أخزاء ػًهٛاخ 

انرفزٚش, اخرٛار 

انًاكُح انًُاطثح, 

األتؼاد األٔنٛح 

نهًشغٕالخ, طزق 

 رتظ انًشغٕالخ .

اٌ ٚرؼزف انطانة 

ػهٗ شزذ خطٕاخ 

أخزاء ػًهٛاخ 

انرفزٚش, اخرٛار 

انًاكُح انًُاطثح, 

األتؼاد األٔنٛح 

نهًشغٕالخ, طزق 

 ظ انًشغٕالخ . رت

 انزاتغ ػشز  4

يُالشح+ 

ايرساٌ 

شفٕ٘ 

 ٔذسزٚز٘

يساضزج 

+ ٔرشح 

 ذطثٛمٛح

ذفزٚش إَٔاع 

انرزٔص انًخرهفح ) 

ذزٔص ػذنح , 

يخزٔطٛح , 

 زهشَٔٛح , دٔدٚح (

اٌ ٚطهغ انطانة 

ػهٗ ذفزٚش إَٔاع 

انرزٔص انًخرهفح ) 

ذزٔص ػذنح , 

يخزٔطٛح , 

 زهشَٔٛح , دٔدٚح ( 

انخايض  4

 ػشز

يُالشح+ 

ايرساٌ 

شفٕ٘ 

 ٔذسزٚز٘

يساضزج 

+ ٔرشح 

 ذطثٛمٛح

يؼذالخ انرشغٛم 

ٔطزػاخ انمطغ 

ٔانرغذٚح ٔأطض 

اخرٛارْا نؼًهٛاخ 

انرفزٚش انًخرهفح 

)طزٚمح ػًم 

انرؼشٛمح انغُفارٚح , 

 Vذؼشٛمح ززف 

 تهٕن ( .

اٌ ٚرؼزف انطانة 

ػهٗ يؼذالخ 

انرشغٛم ٔطزػاخ 

انمطغ ٔانرغذٚح 

ٔأطض اخرٛارْا 

اخ انرفزٚش نؼًهٛ

انًخرهفح )طزٚمح 

ػًم انرؼشٛمح 

انغُفارٚح , ذؼشٛمح 

 تهٕن ( .  Vززف 

انظادص  4

 ػشز 

يُالشح+ 

ايرساٌ 

شفٕ٘ 

 ٔذسزٚز٘

يساضزج 

+ ٔرشح 

 ذطثٛمٛح

انمشظ : انرؼزٚف 

تإَٔاع انًماشظ ) 

انؼزتح, انُطازح, 

انزأطٛح ( انؼًهٛاخ 

انرٙ ذدز٘ ػهٗ 

ياكُح انمشظ, 

ئيكاَاخ انرشغٛم 

انًرازح تكم ياكُح, 

طزق رتظ 

 انًشغٕالخ

اٌ ٚرؼزف انطانة 

ػهٗ انمشظ : 

انرؼزٚف تإَٔاع 

انًماشظ ) انؼزتح, 

انُطازح, انزأطٛح ( 

انؼًهٛاخ انرٙ 

ذدز٘ ػهٗ ياكُح 

انمشظ, ئيكاَاخ 

انرشغٛم انًرازح 

تكم ياكُح, طزق 

 رتظ انًشغٕالخ 

 انظاتغ ػشز 4

يُالشح+ 

ايرساٌ 

شفٕ٘ 

يساضزج 

+ ٔرشح 

 ذطثٛمٛح

يؼذالخ انرشغٛم 

يٍ طزػاخ لطغ 

ٔذغذٚاخ , يهسماخ 

اٌ ٚرؼزف انطانة 

ػهٗ يؼذالخ 

انرشغٛم يٍ 

 

4 

 انثايٍ ػشز 
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انًماشظ يٍ  ٔذسزٚز٘

رؤٔص ذمظٛى أ 

أخٓشج خاصح , 

سٔاٚا ألالو انمشظ , 

إَٔاع انمٕٖ 

 انًإثزج ػهٛٓا .

طزػاخ لطغ 

ٔذغذٚاخ , يهسماخ 

انًماشظ يٍ رؤٔص 

ذمظٛى أ أخٓشج 

لالو خاصح , سٔاٚا أ

انمشظ , إَٔاع 

انمٕٖ انًإثزج ػهٛٓا 

  . 

يُالشح+ 

ايرساٌ 

شفٕ٘ 

 ٔذسزٚز٘

يساضزج 

+ ٔرشح 

 ذطثٛمٛح

انردهٛخ: يمذيح ػٍ 

َظزٚح انمطغ 

ٔشكم انزاٚش 

تؼًهٛح انردهٛخ, 

أزدار انردهٛخ 

انًظرخذيح 

)يسٛطٛح, ٔخٓٛح, 

, خاَثٛح, فُداَٛح

داخهٛح( يٕاصفاذٓا 

ٔاطرخذاياذٓا, 

طزق انزتظ 

 ٔيٕاسَاذٓا .  

اٌ ٚرؼزف انطانة 

ػهٗ انردهٛخ: يمذيح 

ػٍ َظزٚح انمطغ 

ٔشكم انزاٚش 

تؼًهٛح انردهٛخ, 

أزدار انردهٛخ 

انًظرخذيح 

)يسٛطٛح, ٔخٓٛح, 

خاَثٛح, فُداَٛح, 

داخهٛح( يٕاصفاذٓا 

ٔاطرخذاياذٓا, 

طزق انزتظ 

 ٔيٕاسَاذٓا .  

 اطغ ػشز انر 4

يُالشح+ 

ايرساٌ 

شفٕ٘ 

 ٔذسزٚز٘

يساضزج 

+ ٔرشح 

 ذطثٛمٛح

ياكُاخ انردهٛخ 

انًخرهفح ٔئيكاَاخ 

انرشغٛم نكم َٕع ) 

ياكُاخ انردهٛخ 

االططٕاَٙ 

انخارخٙ ٔانذاخهٙ 

,ياكُاخ انردهٛخ 

انظطسٙ تإَٔاػٓا , 

 ياكُاخ طٍ انؼذد(.

اٌ ترؼزف انطانة 

ػهٗ ياكُاخ 

انردهٛخ انًخرهفح 

خ انرشغٛم ٔئيكاَا

نكم َٕع ) ياكُاخ 

انردهٛخ االططٕاَٙ 

انخارخٙ ٔانذاخهٙ 

,ياكُاخ انردهٛخ 

انظطسٙ تإَٔاػٓا , 

 ياكُاخ طٍ انؼذد(. 

 انؼشزٌٔ 4

يُالشح+ 

ايرساٌ 

شفٕ٘ 

 ٔذسزٚز٘

يساضزج 

+ ٔرشح 

 ذطثٛمٛح

أػذاد تطالح ذشغٛم 

شايهح ندًٛغ 

 ػًهٛاخ انمطغ.

اٌ ٚطهغ انطانة 

ػهٗ أػذاد تطالح 

ذشغٛم شايهح ندًٛغ 

 ػًهٛاخ انمطغ. 

انساد٘  4

 ٔانؼشزٌٔ

يُالشح+ 

ايرساٌ 

شفٕ٘ 

 ٔذسزٚز٘

يساضزج 

+ ٔرشح 

 ذطثٛمٛح

ذشكٛم انًؼادٌ : 

َظزٚح انرشكٛم , 

أطض انرشكٛم ػهٗ 

انثارد ٔػهٗ 

انظاخٍ , إَٔاع 

 انرشكٛم .

اٌ ٚطهغ انطانة 

ػهٗ ذشكٛم انًؼادٌ 

ٚح انرشكٛم , : َظز

أطض انرشكٛم ػهٗ 

انثارد ٔػهٗ 

انظاخٍ , إَٔاع 

 انرشكٛم . 

انثاَٙ  4

 ٔانؼشزٌٔ

يُالشح+ 

ايرساٌ 

شفٕ٘ 

يساضزج 

+ ٔرشح 

 ذطثٛمٛح

 انذرفهح:

أطاطٛاخ انذرفهح 

ٔطزلٓا , انًُرداخ 

اٌ ٚطهغ انطانة 

 ػهٗ انذرفهح:

أطاطٛاخ انذرفهح 

انثانث  4

 ٔانؼشزٌٔ
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انًذرفهح , ذراتغ  ٔذسزٚز٘

انؼًهٛاخ فٙ 

انذرفهح , انًاكُاخ 

انًظرخذيح , 

شزٔط ئذًاو ػًهٛح 

 انذرفهح . 

 انثثك:

أطض تثك انًؼادٌ 

ٔانًؼادٌ 

انًظرخذيح , انثثك 

انًثاشز , انثثك 

انؼكظٙ , إَٔاع 

 يُرداخ انثثك .

ٔطزلٓا , انًُرداخ 

انًذرفهح , ذراتغ 

انؼًهٛاخ فٙ انذرفهح 

, انًاكُاخ 

انًظرخذيح , شزٔط 

ئذًاو ػًهٛح انذرفهح 

 . 

 انثثك:

أطض تثك انًؼادٌ 

ٔانًؼادٌ 

انًظرخذيح , انثثك 

انًثاشز , انثثك 

انؼكظٙ , إَٔاع 

 يُرداخ انثثك .  

يُالشح+ 

ايرساٌ 

شفٕ٘ 

 ٔذسزٚز٘

يساضزج 

+ ٔرشح 

 ذطثٛمٛح

 انمص ٔانرخزٚى :

أطض ػًهٛاخ 

انمص ,إَٔاع 

انمٕانة ٔأخشاؤْا 

,فٙ كم زانح , 

 األٔنٛحأتؼاد انخايح 

ٔطزق اخرٛارْا ,  

 زظاب لٕج انمص . 

)انظسة ٔانظسة 

 انؼًٛك ( :

اطض ػًهٛاخ 

انظسة ٔانظسة 

انؼًٛك , زظاب 

لٕٖ انظسة 

ٔانُظة انخاصح 

 فٙ كم 

زانح , إَٔاع 

انظسة 

 ٔاطرؼًاالذٓا .

اٌ ٚطهغ انطانة 

ػهٗ انمص 

 ٔانرخزٚى :

أطض ػًهٛاخ 

انمص ,إَٔاع 

انمٕانة ٔأخشاؤْا 

,  ,فٙ كم زانح

 أتؼاد انخايح األٔنٛح

ٔطزق اخرٛارْا ,  

 زظاب لٕج انمص . 

)انظسة ٔانظسة 

 انؼًٛك ( :

اطض ػًهٛاخ 

انظسة ٔانظسة 

انؼًٛك , زظاب 

لٕٖ انظسة 

ٔانُظة انخاصح فٙ 

 كم 

زانح , إَٔاع 

انظسة 

 ٔاطرؼًاالذٓا .

انزاتغ  4

 ٔانؼشزٌٔ

يُالشح+ 

ايرساٌ 

شفٕ٘ 

 ٔذسزٚز٘

يساضزج 

+ ٔرشح 

 ذطثٛمٛح

دراطح انطزق غٛز 
انرمهٛذٚح فٙ ذشكٛم 
 انًؼادٌ :

تثك  -أ
 ْٛذرٔطراذٛكٙ 

اطرخذاو انرفزٚغ -ب
 انكٓزتائٙ .

انًداالخ  -خـ  
 انكٓزٔيغُاطٛظٛح .

انرشكٛم   -د  
تانًرفدزاخ ٔيشاٚا 

 ْذِ انؼًهٛح

اٌ ٚطهغ انطانة 
ػهٗ دراطح انطزق 
غٛز انرمهٛذٚح فٙ 
 ذشكٛم انًؼادٌ :

تثك  -أ
  ْٛذرٔطراذٛكٙ

اطرخذاو انرفزٚغ -ب
 انكٓزتائٙ .

انًداالخ  -خـ  
 انكٓزٔيغُاطٛظٛح .

انرشكٛم   -د  

تانًرفدزاخ ٔيشاٚا 

 ْذِ انؼًهٛح.

انخايض  4

 ٔانؼشزٌٔ 
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يُالشح+ 

ايرساٌ 

شفٕ٘ 

 ٔذسزٚز٘

يساضزج 

+ ٔرشح 

 ذطثٛمٛح

انًكائٍ انًثزيدح 

 -Gتاطرخذاو َظاو 

Code  

أخشاء انًاكُح , 

يسأر انسزكح, 

نٕزح انرسكى , َمطح 

صفز انًاكُح, َمطح 

صفز انمطؼح, دٔال 

يظرٕٚاخ انسزكح 

(G17, G18, 

G19) 

اٌ ٚطهغ انطانة 

ػهٗ انًكائٍ 

انًثزيدح تاطرخذاو 

  G- Codeَظاو 

أخشاء انًاكُح , 

يسأر انسزكح, 

نٕزح انرسكى , َمطح 

صفز انًاكُح, َمطح 

ل صفز انمطؼح, دٔا

يظرٕٚاخ انسزكح 

(G17, G18, 

G19)   

انظادص  4

 ٔانؼشزٌٔ
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 انجُٛخ انزسزٛخ  -49

  ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 4

 انخشعبَخ )يؤٚذ َٕس٘ انخهف(كزبة  -4 )انًظبدس(  ـ انًشاخغ انشئٛغٛخ 9

 ASTM Manualكزبة  -9

 .األعزبرانزٙ ٚؼطٛٓب  انًسبضشاد -3

انؼشثٛخ انًظبدس ٔانكزت راد انؼاللخ ثبنهغزٍٛ  -1

 االَزشَذ. ٔ ٔاالَكهٛضٚخ

 انُدف –يٕلغ انًؼٓذ انزمُٙ  ـ انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓبا

 يٕالغ االَزشَٛذ ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ, 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  -21
 انًخزجشاد انؼهًٛخ ثششاء اخٓضح ٔيخزجشاد خذٚذح .

 رذسٚت انؼبيهٍٛ ػهٗ االخٓضح ٔانًخزجشاد اندذٚذح.

 رطٕٚش لذساد انؼبيهٍٛ فٙ انًخزجشاد ٔرنك ثؼًم دٔساد رطٕٚشٚشٚخ نٓى.
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  


