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8068 :كىد انًقشس                          رقسيى انجكزشيب :يقشس                                                         الماجستيرثشَبيح:       
 ًَىرج خشيطخ انًُهح عهً يسزىي انًقشس

 انًقشس

 انذساسً

 انهذف انعبو

 يسزىي انًقشس َىارح انزعهى انًسزهذفخ

 أسزشارديبد 

 هيى و انزعهىانزع

 األدنخ و انشىاهذ أسبنيت انزقىيى

يب
زش

جك
ان
ى 

سي
رق

 

رعشيف . 1

انطبنت 

ثبنًدبييع 

انجكزيشيخ 

انًخزهفخ 

ووظعهب 

انزقسيًً ثيٍ 

انكبئُبد انسيخ 

 .األخشي

رىظير . 2

 كيفيخ رصُيفهب

دساسخ . 3

انزقسيى انقذيى 

وانسذيث 

وانفشق ثيُهى 

 ورطىسهى.

وانزشكيض . 4

عهي األهًيخ 

قيخ نهزِ انزطجي

انًدبييع 

 انجكزيشيخ.

يعذد انًدبييع انزقسيًيخ  .2أ

 انًخزهفخ نهجكزيشيب.

يسذد اَست انطشق نزصُيف  .1ة

 انجكزيشيب.

يسعش انجيئبد انًسزخذيخ  .1ج

 صُيف انًيكشوثبد.نز

انًدبييع انجكزيشيخ  -يقذيخ

 انًخزهفخ

       محبضساث نظسيت.□

 حلقبث نقبش.□  

 أعمبل فصليت.□ 

 ظسي نهبئًأمتحبن ن

 أمتحبن عملً

 نمىذج االسئلت و االجببت

 و العملً لالمتحبن النظسي

و متبح ببلكنتسول أو ملف 

 المقسز

االمتحبن الدوزي بملف 

 المقسز

 سؤال الطالة

يسذد اَست انطشق نزصُيف  .1ة

 انجكزيشيب.

يًُي يهبسح انًالزظخ وارخبر  .1د

 انقشاس في انىقذ انًُبست.

انزسًيخ  –يب َظى رسًيخ انجكزيش

 انعهًيخ نهجكزيشيب

   محبضساث نظسيت. □

 

 أمتحبن نظسي نهبئً

 أمتحبن عملي

اسئلت االمتحبن و كشف 

 الدزجبث ببلكنتسول

 مركسة الطالة بملف المقسز

يسذد اَست انطشق نزصُيف  .1ة

 انجكزيشيب.

يسزخذو أخهضح انعشض  .2د

انًخزهفخ وانىسبئم انزعهيًيخ 

 ثكفبءح.

-يىنىخي نهجكزيشيبانزقسيى انج

 خذاول رقسيى انجكزيشيب.

   محبضساث نظسيت. □

أعمبل □ مبدة بحث.       □ 

 فصليت.

 أمتحبن نظسي نهبئً

 أمتحبن عملي

 

 نمىذج االسئلت و االجببت

 و العملً لالمتحبن النظسي

و متبح ببلكنتسول أو ملف 

 المقسز

االمتحبن الدوزي بملف 

 المقسز

 سؤال الطالة

عط انًدبييع يعضل ث .2ج

 انجكزيشيخ يٍ يصبدس يخزهفخ.

 

انجكزيشيب انكشويخ انًىخجخ 

 ندشاو.

     محبضساث نظسيت. □

□          تدزيببث عمليت.□ 

 حلقبث نقبش.

 أمتحبن نظسي نهبئً

 أمتحبن عملي

 

اسئلت االمتحبن و كشف 

 الدزجبث ببلكنتسول

 مركسة الطالة بملف المقسز

يعضل ثعط انًدبييع  .2ج

 كزيشيخ يٍ يصبدس يخزهفخ.انج

يزعبيم ثسشفيخ عُذ ردًيع  .3د

 انًعهىيبد.

يزسى ثبأليبَخ فً انجسث  .4د

 انعهًً

انجكزيشيب انعصىيخ انًىخجخ 

انجكزيشيب انًكىَخ  -ندشاو

 نهدشاثيى.

   محبضساث نظسيت. □

أعمبل □ مبدة بحث.       □ 

 فصليت.

 أمتحبن نظسي نهبئً

 أمتحبن عملي

 

 االجببت نمىذج االسئلت و

 و العملً لالمتحبن النظسي

و متبح ببلكنتسول أو ملف 

 المقسز

االمتحبن الدوزي بملف 

 المقسز

 سؤال الطالة

يعذد انًدبييع انزقسيًيخ  .2أ

 انًخزهفخ نهجكزيشيب.

انجكزيشيب انغيش يزدشثًخ 

انجكزيشيب -وانًىخجخ ندشاو

 انصبيذح نألزًبض.

     محبضساث نظسيت. □

      يت.تدزيببث عمل□ 

 حلقبث نقبش.□ 

 أمتحبن نظسي نهبئً

 أمتحبن عملي

 

اسئلت االمتحبن و كشف 

 الدزجبث ببلكنتسول

 مركسة الطالة بملف المقسز
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يعذد انًدبييع انزقسيًيخ  .2أ

 انًخزهفخ نهجكزيشيب.

يًُي يهبسح انًالزظخ وارخبر  .1د

 انقشاس في انىقذ انًُبست.

انجكزيشيب انخيطيخ انًىخجخ 

 )االكزيُىييسيزبد(. ندشاو

     محبضساث نظسيت. □

      تدزيببث عمليت.□ 

 حلقبث نقبش.□ 

 أمتحبن نظسي نهبئً

 أمتحبن عملي

 

اسئلت االمتحبن و كشف 

 الدزجبث ببلكنتسول

 مركسة الطالة بملف المقسز

يسذد اَست انطشق نزصُيف  .1ة

 انجكزيشيب.

يزسى ثبأليبَخ فً انجسث  .4د

 انعهًً

 انسبنجخ ندشاو. انجكزيشيب

     محبضساث نظسيت. □

      تدزيببث عمليت.□ 

 حلقبث نقبش.□ 

 أمتحبن نظسي نهبئً

 أمتحبن عملي

 

اسئلت االمتحبن و كشف 

 الدزجبث ببلكنتسول

 مركسة الطالة بملف المقسز

يششذ انعالقخ ثيٍ انجكزيشيب  .3أ

 وانُظبو انجيئي.

يفسش األدواس انًخزهفخ  .2ة

القزهب ثبألوسبغ انجيئيخ نهجكزيشيب وع

 انًخزهفخ.

يًُي يهبسح انًالزظخ وارخبر  .1د

 انقشاس في انىقذ انًُبست.

ثكزيشيب اخزضال انكجشيذ 

 انجكزيشيب انًغهفخ.-انالهىائيخ

     محبضساث نظسيت. □

      تدزيببث عمليت.□ 

 حلقبث نقبش.□ 

 أمتحبن نظسي نهبئً

 أمتحبن عملي

 

اسئلت االمتحبن و كشف 

 جبث ببلكنتسولالدز

 مركسة الطالة بملف المقسز

يعذد انًدبييع انزقسيًيخ  .2أ

 انًخزهفخ نهجكزيشيب.

يعضل ثعط انًدبييع  .2ج

 انجكزيشيخ يٍ يصبدس يخزهفخ.

انجكزيشيب –انجكزيشيب انًزجشعًخ 

 انضازفخ.

     محبضساث نظسيت. □

      تدزيببث عمليت.□ 

 حلقبث نقبش.□ 

 أمتحبن نظسي نهبئً

 تحبن عمليأم

 

اسئلت االمتحبن و كشف 

 الدزجبث ببلكنتسول

 مركسة الطالة بملف المقسز

يسزخذو أخهضح انعشض  .2د

انًخزهفخ وانىسبئم انزعهيًيخ 

 ثكفبءح.

 وانكالييذيب.-انشكيزسيب

     محبضساث نظسيت. □

      تدزيببث عمليت.□ 

 حلقبث نقبش.□ 

 أمتحبن نظسي نهبئً

 أمتحبن عملي

 

متحبن و كشف اسئلت اال

 الدزجبث ببلكنتسول

 مركسة الطالة بملف المقسز

يصف أهًيخ رقسيى انجكزيشيب  .1أ

 يٍ انُبزيخ انزطجيقيخ.

يفسش األدواس انًخزهفخ  .2ة

نهجكزيشيب وعالقزهب ثبألوسبغ انجيئيخ 

 انًخزهفخ.

يعضل ثعط انًدبييع  .2ج

 انجكزيشيخ يٍ يصبدس يخزهفخ.

اريخ انجكزيشيب ر-انًيكىثالصيب

 انزغزيخ انكيًبويخ

     محبضساث نظسيت. □

      تدزيببث عمليت.□ 

 حلقبث نقبش.□ 

 أمتحبن نظسي نهبئً

 أمتحبن عملي

 

اسئلت االمتحبن و كشف 

 الدزجبث ببلكنتسول

 مركسة الطالة بملف المقسز

يششذ انعالقخ ثيٍ انجكزيشيب  .3أ

 وانُظبو انجيئي.

يفسش األدواس انًخزهفخ  .2ة

يشيب وعالقزهب ثبألوسبغ انجيئيخ نهجكز

 انًخزهفخ.

 انسيبَىثكزشيب

     محبضساث نظسيت. □

      تدزيببث عمليت.□ 

 حلقبث نقبش.□ 

 أمتحبن نظسي نهبئً

 أمتحبن عملي

 

اسئلت االمتحبن و كشف 

 الدزجبث ببلكنتسول

 مركسة الطالة بملف المقسز
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يزعبيم ثسشفيخ عُذ ردًيع  .3د

 انًعهىيبد.

ذ انعالقخ ثيٍ انجكزيشيب يشش .3أ

 وانُظبو انجيئي.

يعضل ثعط انًدبييع  .2ج

 انجكزيشيخ يٍ يصبدس يخزهفخ.

ثكزيشيب -انجكزيشيب األثشيخ

انجكزيشيب انًسجخ –انًيثبٌ 

 نهًهىزخ

     محبضساث نظسيت. □

      تدزيببث عمليت.□ 

 حلقبث نقبش.□ 

 أمتحبن نظسي نهبئً

 أمتحبن عملي

 

ف اسئلت االمتحبن و كش

 الدزجبث ببلكنتسول

 مركسة الطالة بملف المقسز

 عًيذ انكهيخ                                                 أسزبر انًبدح                                                                  سئيس انقسى                                             

 

 زسًُ يسًذ عجذانذايى أ.د.                               نفزبذ صغهىلساشذ عجذ ا أ.د.
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 8068كىد انًقشس :    ثشَبيح : انًبخسزيش                                             يقشس  : رقسيى انجكزشيب                                                      
 

ساد عبيخيهب  انًسزىيبد انشئيسيخ نهًقشس انًعبسف يهبساد رهُيخ يهبساد يهُيخ 

4د 3د  2د  1د  2ج   1ج   2ة  1ة  3أ  2أ  1أ   

          
 

 انًدبييع انجكزيشيخ انًخزهفخ -يقذيخ

            انزسًيخ انعهًيخ نهجكزيشيب –َظى رسًيخ انجكزيشيب 

           خذاول رقسيى انجكزيشيب.-شيبانزقسيى انجيىنىخي نهجكزي 

           .انجكزيشيب انكشويخ انًىخجخ ندشاو 

  
  

 
انجكزيشيب انًكىَخ  -انجكزيشيب انعصىيخ انًىخجخ ندشاو      

 نهدشاثيى.

         
 

انجكزيشيب -انجكزيشيب انغيش يزدشثًخ وانًىخجخ ندشاو 

 انصبيذح نألزًبض.

           طيخ انًىخجخ ندشاو )االكزيُىييسيزبد(.انجكزيشيب انخي 

           .انجكزيشيب انسبنجخ ندشاو 

           انجكزيشيب انًغهفخ.-ثكزيشيب اخزضال انكجشيذ انالهىائيخ 

            انجكزيشيب انضازفخ.–انجكزيشيب انًزجشعًخ 

           وانكالييذيب.-انشكيزسيب 

           انجكزيشيب راريخ انزغزيخ انكيًبويخ-الصيبانًيكىث 

 
     

  
   

 انسيبَىثكزشيب

    
 

   
 

انجكزيشيب انًسجخ –ثكزيشيب انًيثبٌ -انجكزيشيب األثشيخ  

 نهًهىزخ

 

 عًيذ انكهيخ                                                                               أسزبر انًبدح                                                                  سئيس انقسى                       

 

 زسًُ يسًذ عجذانذايى أ.د.                                     ساشذ عجذ انفزبذ صغهىل أ.د.
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 8068: رقسيى انجكزشيب                                           كىد انًقشس :   ثشَبيح : انًبخسزيش                                       يقشس              
 

نواتج 
التعليم 
المسته

 دفة

 يسزىي انًقشس

 -يقذيخ

انًدبييع 

انجكزيشيخ 

 انًخزهفخ

َظى رسًيخ 

 –انجكزيشيب 

انزسًيخ 

انعهًيخ 

 نهجكزيشيب

انزقسيى 

انجيىنىخي 

-نهجكزيشيب

خذاول 

رقسيى 

 انجكزيشيب.

كزيشيب انج

انكشويخ 

انًىخجخ 

 ندشاو.

انجكزيشيب 

انعصىيخ 

انًىخجخ 

 -ندشاو

انجكزيشيب 

انًكىَخ 

 نهدشاثيى.

انجكزيشيب انغيش 

يزدشثًخ 

وانًىخجخ 

انجكزيشيب -ندشاو

انصبيذح 

 نألزًبض.

انجكزيشيب 

انخيطيخ 

انًىخجخ 

ندشاو 

)االكزيُىييس

 يزبد(.

انجكزيشيب 

انسبنجخ 

 ندشاو.

ثكزيشيب اخزضال 

انكجشيذ 

-انالهىائيخ

انجكزيشيب 

 انًغهفخ.

انجكزيشيب 

–انًزجشعًخ 

انجكزيشيب 

 انضازفخ.

-انشكيزسيب

 وانكالييذيب.

انًيكىثالصيب

انجكزيشيب -

راريخ انزغزيخ 

 انسيبَىثكزشيب انكيًبويخ

انجكزيشيب 

ثكزيشيب -األثشيخ

–انًيثبٌ 

انجكزيشيب 

انًسجخ 

 نهًهىزخ

 1ا

امتحان 
نظرى 

و عملى 
و 

     شفوى

امتحان 
ظرى و ن

 عملى

        

  2ا

امتحان 
نظرى و 

 عملى

امتحان 
نظرى و 

    عملى

        

               3ا

  1ب
أمتحان 
    شفوى

أمتحان 
 عملى

        

   2ب

امتحان 
نظرى و 

  عملى
امتحان عملى و 

  نظرى

        

 1ج 
امتحان 

  عملى
امتحان 

   عملى
امتحان 
 دورى

        

               2ج 

   1د
ورقة 
   عمل

مشروع 
 جماعى

        

  2د
مشروع 
     جماعى

        

    3د
مشروع 
  ورقة عمل جماعى

        

               4د

 عًيذ انكهيخ                                                 أسزبر انًبدح                                                                  سئيس انقسى                                             

 

 زسًُ يسًذ عجذانذايى أ.د.                               ساشذ عجذ انفزبذ صغهىل أ.د.


