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 1الصفحت 

 
  

 وصف البرًاهح األكادَوٍ 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً 

 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث اٌؼٍّٟ / خبِؼخ ٚاعظ  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  اٌىٛد اٌدبِؼخ/ لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خو١ٍخ   / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِح ا٤وبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ
  اٌٍغخ اٌؼشث١خثشٔبِح ثىبٌٛس٠ٛط 

  اٌؼشث١خاٌٍغخ ثىبٌٛس٠ٛط  اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

 :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5

  عٕٛٞ /ِمشساد/اخشٜ 
 عٕٛٞ 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث اٌؼٍّٟ  اٌّؼزّذ   ثشٔبِح االػزّبد .6

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث اٌؼٍّٟ  اٌّؤثشاد اٌخبسخ١خ ا٤خشٜ  .7

 2121/ 17/11 ربس٠خ إػذاد اٌٛطف  .8

 أ٘ذاف اٌجشٔبِح ا٤وبد٠ّٟ .9

  ثظٛسح خ١ذح  زمٛق االٔغبْإػذاد ِذسعْٛ ِٚذسعبد لبدس٠ٓ ػٍٝ فُٙ  -1

فٟ  ، اٌزؼشف ػٍٝ زمٛق اإلٔغبْزمٛق  االٔغبْ ربس٠خ  ) اٌزؼشف ػٍٝ ِٓ اٌٍغخ اٌؼشث١خرّى١ٓ طٍجخ لغُ  -2

اإلعالَ، اٌزؼشف ػٍٝ زمٛق اإلٔغبْ فٟ اٌذ٠بٔبد اٌغّب٠ٚخ، ِؼشفخ اٌّٛاث١ك اٌذ١ٌٚخ اٌّزؼٍمخ ثسمٛق االٔغبْ، 

 ( ٚاٌذ٠ّمشاط١خاٌزؼشف اإلػالٔبد اٌؼب١ٌّخ اٌّزؼٍمخ ثسمٛق اإلٔغبْ 

  ِذسو١ٓ ١ّ٘٤خ زمٛق اإلٔغبْ ر١ٙئخ ٚإػذاد اٌطٍجخ  -3

    ٚاٌفُٙ اٌظس١ر ٌسمٛق اإلٔغبْ ٚاٌزؼبًِ اٌجٕبء ٚاٌؼطبء لبدس٠ٓ ػٍٝر١ٙئخ ٚإػذاد اٌطٍجخ  -4

   ِؤ١ِٕٓ ثسمٛق اإلٔغبْر١ٙئخ ٚإػذاد اٌطٍجخ  - -5

 ر١ٙئخ ٚأػذاد طٍجخ ٠ؼشفْٛ ِب ٌُٙ ِٚب ػ١ٍُٙ ِٓ زمٛق  -6

 

 
 

 اٌّطٍٛثخ ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ٌجشٔبِحِخشخبد ا  .11
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 2الصفحت 

 
  

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ . ا-أ

      اٌّظبدس اٌخبطخ ثسمٛق اإلٔغبْ اْ ٠ُؼشف اٌطبٌت    -1أ

 اْ ٠ؼشف اٌطبٌت أ١ّ٘خ زمٛق االٔغبْ  -2أ

ٍىٙب عٛاء رؼض٠ض اٌمذساد اٌزٟ ٠ّز فٟ ِٓ خالي اطالػٗ ػٍٝ زمٛق اإلٔغبْ اْ ٠غبُ٘ اٌطبٌت -3أ

   ثّب ٠سمك اٌزمذَ ٚاٌزطٛس ػٓ طش٠ك فُٙ ثؼض اٌّظطٍسبد اٌزٟ رخض زمٛق اإلٔغبْ ػ١ٍّخ أٚ رشث٠ٛخ

 اْ ٠ؼشف اٌطبٌت اٌسمٛق اٌزٟ ٔبدٜ ثٙب اإلعالَ ٚثم١خ اٌذ٠بٔبد ٚإٌّظّبد اٌؼب١ٌّخ .-4أ

  اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ زمٛق االٔغبْ لذ٠ّبً ٚزذ٠ثًبً  -5أ

   اٌطبٌت أُ٘ اٌّظبدس اٌذ١ٌٚخ اٌخبطخ ثسمٛق اإلٔغبْ اْ ٠ؼشف -6أ

  اال٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌجشٔبِح :-ة 

٠زؼٍك ثسمٛق  فٟ ٘زا اٌّدبي ثئػذاد رمش٠ش اٚ ثسث ثزذس٠غٙب أٚ ػٍٝ اٌم١بَ اْ ٠غزط١غ اٌطبٌت – 1ة 

  اإلٔغبْ ثّب ٠غبُ٘ فٟ سفغ اٌٛػٟ ػٕذ إٌبط 

   اٌزؼشف ػٍٝ زمٛق اإلٔغبْ ٚإ٠ظبٌٙب اٌٝ غ١شٖ ثزٛظ١ف ِب ٌذ٠ٗ ِٓ لذساد  اْ ٠غزط١غ اٌطبٌت – 2ة 

اٌطبٌت اٌز١ّض ث١ٓ ِب ٔبدٜ ثٗ اإلعالَ ِٓ زمٛق ٚث١ٓ ثم١خ اٌذ٠بٔبد ِٚب طشززٗ اْ ٠غزط١غ        - 3ة 

 إٌّظّبد اٌؼب١ٌّخ اٌّطبٌجخ ثسمٛق اإلٔغبْ 

 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

  ٌٍطٍجخ طش٠مخ اٌغؤاي ٚاٌدٛاة -2   االٌمبئ١خاٌطش٠مخ  -1

      ــ طش٠مخ رسف١ض اٌطٍجخ ػٍٝ اٌطشذ ٚاٌششذ .5 طش٠مخ اٌؼظف اٌزٕٟ٘  -4طش٠مخ إٌّبلشخ         -3

 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 اٌظف١خاٌّشبسوخ ــ 4 ا١ٌِٟٛ اٌزسض١ش   -3االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ       -2االخزجبساد اٌشٙش٠خ        -1

  عٍٛن اٌطبٌت ٚأضجبطٗ داخً اٌظف   -6   ا١ٌِٟٛ اٌسضٛســ 5  ٌٍطبٌت

 

 

 اال٘ذاف اٌٛخذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ :-ج

  اْ ٠ٙزُ اٌطبٌت ثسمٛق اإلٔغبْ  -1ج         

   لذسح ػٍٝ فُٙ ِؼٕٝ زمٛق االٔغبْ اْ ٠جذٞ اٌطبٌت -2ج

  ثبٌسمٛق ٚاٌٛخجبد اإلٔغب١ٔخ ٠ٚمذس ِبٌٗ ِٚب ػ١ٍٗ ِٓ زمٛق  اٌطبٌت اْ ٠ٙزُ-3ج

  اْ ٠ظٙش اٌطبٌت لذسح ػٍٝ اٌز١ّض ث١ٓ ٌٗ ِٓ زمٛق ِٚب ػ١ٍٗ ِٓ ٚاخجبد    -4ج   

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 االخزجبساد اٌشف٠ٛخ                            -1

 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ                              -2

 طش٠مخ إٌّبلشخ  -3

 ـ اٌغؤاي ٚاٌدٛاة4

 ــ اٌزسض١ش ا١ٌِٟٛ 4

 طشائك اٌزم١١ُ    
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 االخزجبساد اٌشف٠ٛخ  -1

 ا١ِٛ١ٌخ  االخزجبساد اٌىزبث١خ  -2

 ــ االخزجبساد اٌشٙش٠خ 3

 اٌسضٛس ا١ٌِٟٛ  -4
 

 

 .اٌشخظٟ(ا٤خشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 ت فُٙ ِٚؼٕٝ زمٛق اإلٔغبْ .اْ ٠زمٓ اٌطبٌ-1د

 

  اْ ٠غزط١غ اٌطبٌت ِؼشفخ اٌسمٛق اٌؼبِخ اٌّزؼٍمخ ثبإلٔغبْ -2د

  اْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ا٠ظبي ِب ٠ّزٍىٗ ِٓ ِؼٍِٛبد اٌٝ غ١شٖ -3د

 ٚلبث١ٍبرٗ ٚرغز٠خ ِؼٍِٛبرٗ ػٓ زمٛق اإلٔغبْ .اْ ٠طٛس اٌطبٌت ِٙبسرٗ -4د   

 ٚاٌزؼٍُ  اٌزؼ١ٍُطشائك          

 

 االخزجبساد اٌشف٠ٛخ                            -1

 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ                              -2

 طش٠مخ إٌّبلشخ  -3

 ـ اٌغؤاي ٚاٌدٛاة4

  ــ اٌزسض١ش ا4ِٟٛ١ٌ

 طشائك اٌزم١١ُ          

 اٌشٙش٠خ االخزجبساد  -1

 االخزجبساد اٌشف٠ٛخ  -2

 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  -3

 ث١ٕخ اٌجشٔبِح  .11

 الورحلت الذراسُت
رهز الوقرر أو 

 الوساق
 الساعاث الوعتوذة اسن الوقرر أو الوساق

 ػٍّٟ ٔظشٞ   

                                    1  زمٛق اإلٔغبْ    ا٤ٌٚٝ 
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 اٌزخط١ظ ٌٍزطٛس اٌشخظٟ .12

 
   يف املستقبل كتاب خاص باملقرر  تأليف كتابة حبث أو  حماولة

 
 

 اٌّؼٙذ(ا٤ٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزسبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚضِؼ١بس اٌمجٛي  .13

 
 حسب ضوابط القبول املركزي 

 
 
 
 

 اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِحأُ٘ ِظبدس  .14

 كتاب: حقوق اإلنسان والطفل والدميقراطية 
 املؤلف دكتور ماهر صاحل عالوي اجلبوري وآخرون .
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 هخطط ههاراث الوٌهح

 البرًاهح الخاضعت للتقُُنَرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هي 

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هي البرًاهح 

السٌت / 

 الوستىي
 اسن الوقرر رهز الوقرر

 أساسٍ

 أم اختُارٌ

 االهذاف الوعرفُت
االهذاف الوهاراتُت 

 الخاصت بالبرًاهح
االهذاف الىخذاًُت 

 والقُوُت

تأهُلُت الوهاراث العاهت وال

 الوٌقىلت

الوتعلقت بقابلُت )الوهاراث األخري 

 (التىظُف والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 * * * * * * * *  * * * * * * *  حقىق اإلًساى  االولً 

                   
                    الثاًُت

                   

                      الثالثت 

                   

                    الرابعت 
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 وىرج وصف الوقررً

 

 وصف الوقرر

 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث اٌؼٍّٟ / خبِؼخ ٚاعظ  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  اٌىٛد اٌدبِؼخ/ لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خو١ٍخ   / اٌّشوض ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

  زمٛق اإلٔغبْ  اعُ / سِض اٌّمشس .3

 دٚاَٚ سعّٟ )ٔظبِٟ ( أشىبي اٌسضٛس اٌّزبزخ .4

 ا٤ٌٚٝ اٌّشزٍخ   اٌفظً / اٌغٕخ .5

 ( خالي اٌغٕخ اٌذساع١خ 28)  )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 17/11/2121 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

  االعبع١خ اٌخبطخ ثسمٛق اإلٔغبْ رضٚثذ اٌطٍجخ ثّؼٍِٛبد  -1

  ثبٌّؼٍِٛبد اٌىبف١خ ػٓ زمٛق اإلٔغبْ فٟ اإلعالَ رض٠ٚذ اٌطٍجخ  -2

  ا٠ضبً ثبٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثسمٛق اإلٔغبْ ػٕذ اٌشؼٛة اٌمذ٠ّخ رض٠ٚذ اٌطٍجخ  -3

  ثبٌّؼٍِٛبد اٌخبطخ ثسمٛق اإلٔغبْ ػٕذ ثم١خ اٌذ٠بٔبد اٌغّب٠ٚخ رض٠ٚذ اٌطٍجخ  -4

  رض٠ٚذ اٌطٍجخ ثبٌّؼٍِٛبد ػٓ أُ٘ إٌّظّبد اٌزٟ ٔبدد ثسمٛق اإلٔغبْ  -5

 رض٠ٚذ اٌطٍجخ ثّؼٍِٛبد ػٓ دعبر١ش اٌذٌٚخ ِٚب رضّٕزٗ ػٓ زمٛق اإلٔغبْ  -6

  ٍجخ ثّؼٍِٛبد ػٓ رطٛس زمٛق االٔغبْ  رض٠ٚذ اٌط -7

 ض٠ٚذ اٌطٍجخ ثّؼٍِٛبد ِّٙخ ػٓ ثؼض اٌّٛاض١غ اٌّزؼٍمخ ثبٌسش٠خ ٚاٌذ٠ّمشاط١خ ر -8

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشخبد  .9

  اٌّؼشف١خاال٘ذاف  -أ
 ِؼشفخ ِظبدس زمٛق اإلٔغبْ  -1أ

  أ١ّ٘خ زمٛق اإلٔغبْ  -2أ

  اٌّغبّ٘خ فٟ رؼض٠ض اٌمذساد اٌؼ١ٍّخ  -3أ
   ِٚؼٕٝ اٌذ٠ّمشاط١خ  فُٙ ِؼٕٝ زمٛق اإلٔغبْ -4أ
  إدسان ِٚؼشفخ اٌٛاخجبد ٚاٌسمٛق  -5أ
ِٚؼٕٝ اٌذ٠ّمشاط١خ اثشاص لذسح اٌطبٌت ػٍٝ رٛظ١ف ِب ٠ّزٍىٗ ِٓ ِؼٍِٛبد ػٓ زمٛق اإلٔغبْ   -6أ

  ٚزمٛلٗ االٔزخبث١خ 

 
  اال٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس  -ة 

 ِؼٍِٛبد وبف١خ ػٓ زمٛق اإلٔغبْ  – 1ة

 اٌزٟ ٠زٍمب٘ب اٌمذسح ػٍٝ رٛظ١ف اٌّؼٍِٛبد  – 2ة

  اٌزؼشف ػٍٝ ِظبدس زمٛق اإلٔغبْ  – 3ة

 اٌٝ غ١شٖ  اٌّخزٍفخ أ٠ظبي ِب ٠ّزٍىٗ ِٓ ِؼٍِٛبد ػٓ زمٛق اإلٔغبْ  -4ة

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 -5طش٠مخ اٌؼظف اٌزٕٟ٘       -4    اٌغؤاي ٚاٌدٛاةطش٠مخ  -3طش٠مخ االٌمبء      -2طش٠مخ إٌّبلشخ     -1

 ِغ اٌطٍجخ  ٚإٌمبػ اٌزسبٚس

 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد اٌشف٠ٛخ  -1

 االخزجبساد اٌىزبث١خ  ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙش٠خ  -3
 اال٘ذاف اٌٛخذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ج

  ٣ٌخش٠ٓ  اٌّخزٍفخ أ١ّ٘خ زمٛق اإلٔغبْاعزشؼبس -1ج

  ثّب ٠ّٕٟ لذسارٗ اٌز١ٕ٘خ    اٌمذسح ػٍٝ فُٙ ِؼٕٝ زمٛق اإلٔغبْ -2ج

    ػ١ٍٗ ِٓ زمٛقْ ٠مذس ِب ٌٗ ِٚب ا-3ج 

ث١ٓ ِخزٍف اٌسمٛق ٠ٚظجر ِزفّٙبً ٌّؼٕٝ اٌسش٠خ ٚاٌذ٠ّمشاط١خ اٌزٟ أْ ٠ظٙش لذسح ػٍٝ اٌز١١ّض   -4ج

 رؼذ ِٓ اٌسمٛق ا٤عبع١خ 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

  طش٠مخ اٌؼظف اٌزٕٟ٘    -4دٛاة   طش٠مخ اٌغؤاي ٚاٌ -3طش٠مخ إٌّبلشخ    -2طش٠مخ اٌّسبضشح      -1

 

 طشائك اٌزم١١ُ    

 إٌّبلشبد اٌظف١خ   ــ 2  االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ -1

  ــ اٌزسض١ش ا١ٌِٟٛ 5 االخزجبساد اٌشف٠ٛخ  ــ4االخزجبساد اٌشٙش٠خ      ــ 3
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 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد ا٤خشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

  فُٙ زمٛق اإلٔغبْ ر١ّٕخ لذسح اٌطبٌت ػٍٝ -1د

 شجىذ االٔزش١ٔذ ثبٌخظٛص ِغ شجىبد اٌزٛاطً االخزّبػٟ ٚر١ّٕخ لذسح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ -2د

  ذسح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌغ١ش فٟ ِدبي زمٛق إٌبط ر١ّٕخ ل-3د

اإلٔغبْ فٟ رط٠ٛش ٚثٕبء ػٍٝ رٛظ١ف ِب ٠ّزٍىٗ ِٓ ِؼٍِٛبد ػٓ زمٛق ر١ّٕخ لذساد اٌطبٌت  -4د

   اإلٔغبْ .
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  ث١ٕخ اٌّمشس .11
 

 رشش٠ٓ ا٤ٚي ـ 1

 اٌغبػبد ا٤عجٛع
ِخشخبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛزذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 1 االٚي 

 فُٙ ٚاعز١ؼبة ٚ ِؼشف١خــ 1

اٌّبدح ثّب ٠خض ِفشداد 

ػٓ طش٠ك  اٌّبدح اٌّطٍٛثخ

ششذ اٌّبدح اٌّطٍٛثخ 

ثبعزخذاَ وً اٌٛعبئً 

 اٌزٛض١س١خ 

ـ اإلخبثخ ػٓ أعئٍخ وً 2

ِٛضٛع اٌزٟ رٛخٗ ِٓ لجً 

اٌطٍجخ عٛاء ِٓ اٌىزبة 

 اٌّمشس أٚ ِٓ خبسخٗ 

ـ طشذ االعئٍخ ػٍٝ اٌطٍجخ 3

 ِٓ أخً االخبثخ ػ١ٍٙب 

ــ ػًّ اِزسبٔبد عش٠ؼخ 4

 شف٠ٛخ 

ــ رى١ٍف اٌطٍجخ ثأػذاد 5

رمبس٠ش ٚرىْٛ ٘زٖ اٌزمبس٠ش 

ِفشدح أٚ صٚخ١خ ٠شزشن ثٙب 

     أوثش ِٓ طبٌج١ٓ     

زمٛق ا٤ٔغبْ فٟ 

  /اٌسضبساد اٌمذ٠ّخ

زمٛق االٔغبْ فٟ 

اٌسضبساد ا١ٌٛٔب١ٔخ 

 ٚاٌّظش٠خ 

ٚضغ خطخ 

اٌذسط ٚٚضغ 

 االعئٍخ إٌّبعجخ

ٌّٛضٛع 

 ثُ اٌذسط

اٌّسبضشح 

 /إٌّبلشخ 

اخزجبساد ١ِٛ٠خ 

÷ + ِٕبلشبد 

رٛخ١ٗ زٛاساد ٚ

أعئٍخ ٌٍطٍجخ ِٓ 

أخً االخبثخ 

 ػ١ٍٙب 

 1 اٌثبٟٔ 

ِؼشف١خ ٚفُٙ ٚاعز١ؼبة  ـ 1

اٌّبدح ثّب ٠خض ِفشداد 

اٌّبدح اٌّطٍٛثخ ػٓ طش٠ك 

ششذ اٌّبدح اٌّطٍٛثخ 

ثبعزخذاَ وً اٌٛعبئً 

 اٌزٛض١س١خ 

ـ اإلخبثخ ػٓ أعئٍخ وً 2

ِٛضٛع اٌزٟ رٛخٗ ِٓ لجً 

اٌطٍجخ عٛاء ِٓ اٌىزبة 

 اٌّمشس أٚ ِٓ خبسخٗ 

ـ طشذ االعئٍخ ػٍٝ اٌطٍجخ 3

 ِٓ أخً االخبثخ ػ١ٍٙب 

ــ ػًّ اِزسبٔبد عش٠ؼخ 4

 شف٠ٛخ 

ــ رى١ٍف اٌطٍجخ ثأػذاد 5

رمبس٠ش ٚرىْٛ ٘زٖ اٌزمبس٠ش 

ِفشدح أٚ صٚخ١خ ٠شزشن ثٙب 

 أوثش ِٓ طبٌج١ٓ

زمٛق االٔغبْ فٟ 

 زضبساد اٌؼشاق اٌمذ٠ّخ

ٚضغ خطخ 

اٌذسط ٚٚضغ 

االعئٍخ إٌّبعجخ 

ٌّٛضٛع 

 اٌذسط ثُ

اٌّسبضشح 

 /إٌّبلشخ

اخزجبساد ١ِٛ٠خ 

÷ + ِٕبلشبد 

زٛاساد ٚرٛخ١ٗ 

أعئٍخ ٌٍطٍجخ ِٓ 

أخً االخبثخ 

 ػ١ٍٙب

 1 اٌثبٌث

ـ ِؼشف١خ ٚفُٙ ٚاعز١ؼبة  1

اٌّبدح ثّب ٠خض ِفشداد 

اٌّبدح اٌّطٍٛثخ ػٓ طش٠ك 

ششذ اٌّبدح اٌّطٍٛثخ 

ثبعزخذاَ وً اٌٛعبئً 

 اٌزٛض١س١خ 

ـ اإلخبثخ ػٓ أعئٍخ وً 2

ِٛضٛع اٌزٟ رٛخٗ ِٓ لجً 

اٌطٍجخ عٛاء ِٓ اٌىزبة 

 اٌّمشس أٚ ِٓ خبسخٗ 

ـ طشذ االعئٍخ ػٍٝ اٌطٍجخ 3

 ِٓ أخً االخبثخ ػ١ٍٙب

زمٛق اإلٔغبْ فٟ اٌششائغ 

/ زمٛق االٔغبْ اٌغّب٠ٚخ

فٟ اٌذ٠بٔز١ٓ ا١ٌٙٛد٠خ 

 ٚاٌّغ١س١خ 

ٚضغ خطخ 

اٌذسط ٚٚضغ 

االعئٍخ إٌّبعجخ 

ٌّٛضٛع 

 اٌذسط ثُ

اٌّسبضشح 

 /إٌّبلشخ

اخزجبساد ١ِٛ٠خ 

÷ + ِٕبلشبد 

زٛاساد ٚرٛخ١ٗ 

أعئٍخ ٌٍطٍجخ ِٓ 

أخً االخبثخ 

 ػ١ٍٙب
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 1 اٌشاثغ 

ٚاعز١ؼبة  ـ ِؼشف١خ ٚفُٙ 1

اٌّبدح ثّب ٠خض ِفشداد 

اٌّبدح اٌّطٍٛثخ ػٓ طش٠ك 

ششذ اٌّبدح اٌّطٍٛثخ 

ثبعزخذاَ وً اٌٛعبئً 

ِثً االِثٍخ ػٍٝ  اٌزٛض١س١خ

  رٌه

ـ اإلخبثخ ػٓ أعئٍخ وً 2

ِٛضٛع اٌزٟ رٛخٗ ِٓ لجً 

اٌطٍجخ عٛاء ِٓ اٌىزبة 

 اٌّمشس أٚ ِٓ خبسخٗ 

ـ طشذ االعئٍخ ػٍٝ اٌطٍجخ 3

 ػ١ٍٙبِٓ أخً االخبثخ 

 زمٛق اإلٔغبْ فٟ اإلعالَ  

ٚضغ خطخ 

اٌذسط ٚٚضغ 

االعئٍخ إٌّبعجخ 

ٌّٛضٛع 

 اٌذسط ثُ

اٌّسبضشح 

 /إٌّبلشخ

اخزجبساد ١ِٛ٠خ 

÷ + ِٕبلشبد 

زٛاساد ٚرٛخ١ٗ 

أعئٍخ ٌٍطٍجخ ِٓ 

أخً االخبثخ 

 ػ١ٍٙب

ـ  رشش٠ٓ 2

 اٌثبٟٔ
     

 1 ا٤ٚي 

ـ ِؼشف١خ ٚفُٙ ٚاعز١ؼبة  1

اٌّبدح ثّب ٠خض ِفشداد 

اٌّبدح اٌّطٍٛثخ ػٓ طش٠ك 

ششذ اٌّبدح اٌّطٍٛثخ 

ثبعزخذاَ وً اٌٛعبئً 

اٌزٛض١س١خ ِثً االِثٍخ ػٍٝ 

 رٌه 

ـ اإلخبثخ ػٓ أعئٍخ وً 2

ِٛضٛع اٌزٟ رٛخٗ ِٓ لجً 

اٌطٍجخ عٛاء ِٓ اٌىزبة 

 اٌّمشس أٚ ِٓ خبسخٗ 

ـ طشذ االعئٍخ ػٍٝ اٌطٍجخ 3

 ِٓ أخً االخبثخ ػ١ٍٙب

 ِظبدس زمٛق االٔغبْ / ا
/ اٌّظبدس اٌذ١ٌٚخ 

 اٌّظبدس اٌٛط١ٕخ 

ٚضغ خطخ 

اٌذسط ٚٚضغ 

االعئٍخ إٌّبعجخ 

ٌّٛضٛع 

 اٌذسط ثُ

اٌّسبضشح 

 /إٌّبلشخ

اخزجبساد ١ِٛ٠خ 

÷ + ِٕبلشبد 

زٛاساد ٚرٛخ١ٗ 

أعئٍخ ٌٍطٍجخ ِٓ 

أخً االخبثخ 

 ػ١ٍٙب

 1 اٌثبٟٔ

ـ ِؼشف١خ ٚفُٙ ٚاعز١ؼبة  1

اٌّبدح ثّب ٠خض ِفشداد 

اٌّبدح اٌّطٍٛثخ ػٓ طش٠ك 

ششذ اٌّبدح اٌّطٍٛثخ 

ثبعزخذاَ وً اٌٛعبئً 

اٌزٛض١س١خ ِثً االِثٍخ ػٍٝ 

 رٌه 

ـ اإلخبثخ ػٓ أعئٍخ وً 2

ِٛضٛع اٌزٟ رٛخٗ ِٓ لجً 

اٌطٍجخ عٛاء ِٓ اٌىزبة 

 اٌّمشس أٚ ِٓ خبسخٗ 

ـ طشذ االعئٍخ ػٍٝ اٌطٍجخ 3

 ِٓ أخً االخبثخ ػ١ٍٙب

/ ضّبٔبد زمٛق ا٤ٔغبْ 

ضّبٔبد زمٛق اإلٔغبْ 

 ػٍٝ اٌظؼ١ذ اٌذاخٍٟ 

ٚضغ خطخ 

اٌذسط ٚٚضغ 

االعئٍخ إٌّبعجخ 

ٌّٛضٛع 

 اٌذسط ثُ

اٌّسبضشح 

 /إٌّبلشخ

اخزجبساد ١ِٛ٠خ 

÷ + ِٕبلشبد 

زٛاساد ٚرٛخ١ٗ 

أعئٍخ ٌٍطٍجخ ِٓ 

أخً االخبثخ 

 ػ١ٍٙب

 1 اٌثبٌث

ـ ِؼشف١خ ٚفُٙ ٚاعز١ؼبة  1

اٌّبدح ثّب ٠خض ِفشداد 

اٌّبدح اٌّطٍٛثخ ػٓ طش٠ك 

ششذ اٌّبدح اٌّطٍٛثخ 

ثبعزخذاَ وً اٌٛعبئً 

اٌزٛض١س١خ ِثً االِثٍخ ػٍٝ 

 رٌه 

ـ اإلخبثخ ػٓ أعئٍخ وً 2

ِٛضٛع اٌزٟ رٛخٗ ِٓ لجً 

اٌطٍجخ عٛاء ِٓ اٌىزبة 

 اٌّمشس أٚ ِٓ خبسخٗ 

ـ طشذ االعئٍخ ػٍٝ اٌطٍجخ 3

 ِٓ أخً االخبثخ ػ١ٍٙب

ضّبٔبد زمٛق اإلٔغبْ 

 فٟ اإلعالَ 

ٚضغ خطخ 

اٌذسط ٚٚضغ 

االعئٍخ إٌّبعجخ 

ٌّٛضٛع 

 اٌذسط ثُ

اٌّسبضشح 

 /إٌّبلشخ

اخزجبساد ١ِٛ٠خ 

÷ + ِٕبلشبد 

زٛاساد ٚرٛخ١ٗ 

أعئٍخ ٌٍطٍجخ ِٓ 

أخً االخبثخ 

 ػ١ٍٙب

    أخزجبس اٌطٍجخ اٌشٙشٞ 1 اٌشاثغ 
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ــ وبْٔٛ 3

 ا٤ٚي 
     

 1 ا٤ٚي

ـ ِؼشف١خ ٚفُٙ ٚاعز١ؼبة  1

اٌّبدح ثّب ٠خض ِفشداد 

اٌّبدح اٌّطٍٛثخ ػٓ طش٠ك 

ششذ اٌّبدح اٌّطٍٛثخ 

ثبعزخذاَ وً اٌٛعبئً 

اٌزٛض١س١خ ِثً االِثٍخ ػٍٝ 

 رٌه 

ـ اإلخبثخ ػٓ أعئٍخ وً 2

ِٛضٛع اٌزٟ رٛخٗ ِٓ لجً 

اٌطٍجخ عٛاء ِٓ اٌىزبة 

 اٌّمشس أٚ ِٓ خبسخٗ 

ـ طشذ االعئٍخ ػٍٝ اٌطٍجخ 3

 ِٓ أخً االخبثخ ػ١ٍٙب

زمٛق االٔغبْ ػٍٝ 

 اٌظؼ١ذ اٌذٌٟٚ  

ٚضغ خطخ 

اٌذسط ٚٚضغ 

االعئٍخ إٌّبعجخ 

ٌّٛضٛع 

 اٌذسط ثُ

اٌّسبضشح 

 /إٌّبلشخ

اخزجبساد ١ِٛ٠خ 

÷ ِٕبلشبد + 

زٛاساد ٚرٛخ١ٗ 

أعئٍخ ٌٍطٍجخ ِٓ 

أخً االخبثخ 

 ػ١ٍٙب

 1   اٌثبٟٔ 

ـ ِؼشف١خ ٚفُٙ ٚاعز١ؼبة  1

اٌّبدح ثّب ٠خض ِفشداد 

اٌّبدح اٌّطٍٛثخ ػٓ طش٠ك 

ششذ اٌّبدح اٌّطٍٛثخ 

ثبعزخذاَ وً اٌٛعبئً 

اٌزٛض١س١خ ِثً االِثٍخ ػٍٝ 

 رٌه 

ـ اإلخبثخ ػٓ أعئٍخ وً 2

ِٛضٛع اٌزٟ رٛخٗ ِٓ لجً 

اٌطٍجخ عٛاء ِٓ اٌىزبة 

 اٌّمشس أٚ ِٓ خبسخٗ 

ـ طشذ االعئٍخ ػٍٝ اٌطٍجخ 3

 ِٓ أخً االخبثخ ػ١ٍٙب

دٚس إٌّظّبد اإلل١ّ١ٍخ 

فٟ زّب٠خ زمٛق االٔغبْ / 

االرفبل١خ االٚسث١خ ٌسمٛق 

االٔغبْ / االرفبل١خ 

االِش٠ى١خ ٌسمٛق االٔغبْ 

 / 

ٚضغ خطخ 

اٌذسط ٚٚضغ 

االعئٍخ إٌّبعجخ 

ٌّٛضٛع 

 اٌذسط ثُ

اٌّسبضشح 

 /إٌّبلشخ

اخزجبساد ١ِٛ٠خ 

÷ + ِٕبلشبد 

زٛاساد ٚرٛخ١ٗ 

أعئٍخ ٌٍطٍجخ ِٓ 

أخً االخبثخ 

 ػ١ٍٙب

 1 اٌثبٌث 

ـ ِؼشف١خ ٚفُٙ ٚاعز١ؼبة  1

اٌّبدح ثّب ٠خض ِفشداد 

اٌّبدح اٌّطٍٛثخ ػٓ طش٠ك 

ششذ اٌّبدح اٌّطٍٛثخ 

ثبعزخذاَ وً اٌٛعبئً 

اٌزٛض١س١خ ِثً االِثٍخ ػٍٝ 

 رٌه 

ـ اإلخبثخ ػٓ أعئٍخ وً 2

ِٛضٛع اٌزٟ رٛخٗ ِٓ لجً 

اٌطٍجخ عٛاء ِٓ اٌىزبة 

 اٌّمشس أٚ ِٓ خبسخٗ 

ـ طشذ االعئٍخ ػٍٝ اٌطٍجخ 3

 ِٓ أخً االخبثخ ػ١ٍٙب

ا١ٌّثبق االفش٠مٟ ٌسمٛق 

اإلٔغبْ / ا١ٌّثبق اٌؼشثٟ 

 ٌسمٛق االٔغبْ

ٚضغ خطخ 

اٌذسط ٚٚضغ 

االعئٍخ إٌّبعجخ 

ٌّٛضٛع 

 اٌذسط ثُ

اٌّسبضشح 

 /إٌّبلشخ

اخزجبساد ١ِٛ٠خ 

÷ + ِٕبلشبد 

زٛاساد ٚرٛخ١ٗ 

أعئٍخ ٌٍطٍجخ ِٓ 

أخً االخبثخ 

 ػ١ٍٙب

 1 اٌشاثغ 

ـ ِؼشف١خ ٚفُٙ ٚاعز١ؼبة  1

اٌّبدح ثّب ٠خض ِفشداد 

اٌّبدح اٌّطٍٛثخ ػٓ طش٠ك 

ششذ اٌّبدح اٌّطٍٛثخ 

ثبعزخذاَ وً اٌٛعبئً 

اٌزٛض١س١خ ِثً االِثٍخ ػٍٝ 

 رٌه 

ـ اإلخبثخ ػٓ أعئٍخ وً 2

ِٛضٛع اٌزٟ رٛخٗ ِٓ لجً 

اٌطٍجخ عٛاء ِٓ اٌىزبة 

 اٌّمشس أٚ ِٓ خبسخٗ 

ـ طشذ االعئٍخ ػٍٝ اٌطٍجخ 3

 ِٓ أخً االخبثخ ػ١ٍٙب

 ِغزمجً زمٛق اإلٔغبْ 

اٌزمذَ اٌزىٌٕٛٛخٟ ٚأثشٖ 

 فٟ زمٛق اإلٔغبْ

ٚضغ خطخ 

اٌذسط ٚٚضغ 

االعئٍخ إٌّبعجخ 

ٌّٛضٛع 

 اٌذسط ثُ

اٌّسبضشح 

 /إٌّبلشخ

اخزجبساد ١ِٛ٠خ 

÷ + ِٕبلشبد 

زٛاساد ٚرٛخ١ٗ 

أعئٍخ ٌٍطٍجخ ِٓ 

أخً االخبثخ 

 ػ١ٍٙب
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وبْٔٛ ــ 4

 اٌثبٟٔ
     

 1 االٚي

ـ ِؼشف١خ ٚفُٙ ٚاعز١ؼبة  1

اٌّبدح ثّب ٠خض ِفشداد 

اٌّبدح اٌّطٍٛثخ ػٓ طش٠ك 

ششذ اٌّبدح اٌّطٍٛثخ 

ثبعزخذاَ وً اٌٛعبئً 

اٌزٛض١س١خ ِثً االِثٍخ ػٍٝ 

 رٌه 

ـ اإلخبثخ ػٓ أعئٍخ وً 2

ِٛضٛع اٌزٟ رٛخٗ ِٓ لجً 

اٌطٍجخ عٛاء ِٓ اٌىزبة 

 اٌّمشس أٚ ِٓ خبسخٗ 

اٌطٍجخ  ـ طشذ االعئٍخ ػ3ٍٝ

 ِٓ أخً االخبثخ ػ١ٍٙب

ا٤زضاة اٌغ١بع١خ ٚزمٛق 

اإلٔغبْ/ دٚس االػالَ 

 ٚاٌزٕشئخ  

ٚضغ خطخ 

اٌذسط ٚٚضغ 

االعئٍخ إٌّبعجخ 

ٌّٛضٛع 

 اٌذسط ثُ

اٌّسبضشح 

 /إٌّبلشخ

اخزجبساد ١ِٛ٠خ 

÷ + ِٕبلشبد 

زٛاساد ٚرٛخ١ٗ 

أعئٍخ ٌٍطٍجخ ِٓ 

أخً االخبثخ 

 ػ١ٍٙب

 1  اٌثبٟٔ 

ـ ِؼشف١خ ٚفُٙ ٚاعز١ؼبة  1

اٌّبدح ثّب ٠خض ِفشداد 

اٌّبدح اٌّطٍٛثخ ػٓ طش٠ك 

ششذ اٌّبدح اٌّطٍٛثخ 

ثبعزخذاَ وً اٌٛعبئً 

اٌزٛض١س١خ ِثً االِثٍخ ػٍٝ 

 رٌه 

ـ اإلخبثخ ػٓ أعئٍخ وً 2

ِٛضٛع اٌزٟ رٛخٗ ِٓ لجً 

اٌطٍجخ عٛاء ِٓ اٌىزبة 

 اٌّمشس أٚ ِٓ خبسخٗ 

ـ طشذ االعئٍخ ػٍٝ اٌطٍجخ 3

 ِٓ أخً االخبثخ ػ١ٍٙب

اٌؼٌّٛخ ٚزمٛق اإلٔغبْ / 

اٌخظٛط١خ ٚزمٛق 

االٔغبْ / ا١ٌّٕٙخ ٚزمٛق 

 االٔغبْ   

ٚضغ خطخ 

اٌذسط ٚٚضغ 

االعئٍخ إٌّبعجخ 

ٌّٛضٛع 

 اٌذسط ثُ

اٌّسبضشح 

 /إٌّبلشخ

اخزجبساد ١ِٛ٠خ 

÷ + ِٕبلشبد 

زٛاساد ٚرٛخ١ٗ 

أعئٍخ ٌٍطٍجخ ِٓ 

أخً االخبثخ 

 ػ١ٍٙب

 1 اٌثبٌث 

ـ ِؼشف١خ ٚفُٙ ٚاعز١ؼبة  1

اٌّبدح ثّب ٠خض ِفشداد 

اٌّبدح اٌّطٍٛثخ ػٓ طش٠ك 

ششذ اٌّبدح اٌّطٍٛثخ 

ثبعزخذاَ وً اٌٛعبئً 

اٌزٛض١س١خ ِثً االِثٍخ ػٍٝ 

 رٌه 

ـ اإلخبثخ ػٓ أعئٍخ وً 2

ِٛضٛع اٌزٟ رٛخٗ ِٓ لجً 

اٌطٍجخ عٛاء ِٓ اٌىزبة 

 اٌّمشس أٚ ِٓ خبسخٗ 

ـ طشذ االعئٍخ ػٍٝ اٌطٍجخ 3

 ِٓ أخً االخبثخ ػ١ٍٙب

ٔشأح ٚرطٛس لٛاػذ زمٛق 

اٌطفً/ رسذ٠ذ ِذٌٛي 

زمٛق اٌطفً / اٌزطٛس 

 اٌزبس٠خٟ ٌسمٛق اٌطفً  

ٚضغ خطخ 

اٌذسط ٚٚضغ 

االعئٍخ إٌّبعجخ 

ٌّٛضٛع 

 اٌذسط ثُ

اٌّسبضشح 

 /إٌّبلشخ

اخزجبساد ١ِٛ٠خ 

÷ + ِٕبلشبد 

زٛاساد ٚرٛخ١ٗ 

أعئٍخ ٌٍطٍجخ ِٓ 

أخً االخبثخ 

 ػ١ٍٙب

    اخزجبس اٌطٍجخ اٌشٙشٞ  1 اٌشاثغ 

      ـ شجبط 5

    اٌؼطٍخ اٌشث١ؼ١خ   

    اٌؼطٍخ اٌشث١ؼ١خ   

  اٌثبٌث 

ـ ِؼشف١خ ٚفُٙ ٚاعز١ؼبة  1

اٌّبدح ثّب ٠خض ِفشداد 

اٌّبدح اٌّطٍٛثخ ػٓ طش٠ك 

ششذ اٌّبدح اٌّطٍٛثخ 

ثبعزخذاَ وً اٌٛعبئً 

اٌزٛض١س١خ ِثً االِثٍخ ػٍٝ 

 رٌه 

ـ اإلخبثخ ػٓ أعئٍخ وً 2

ِٛضٛع اٌزٟ رٛخٗ ِٓ لجً 

زمٛق اٌطفً ٌذٜ ا٤ُِ 

 ٚاٌسضبساد

ٚضغ خطخ 

اٌذسط ٚٚضغ 

االعئٍخ إٌّبعجخ 

ٌّٛضٛع 

 اٌذسط ثُ

اٌّسبضشح 

 /إٌّبلشخ

اخزجبساد ١ِٛ٠خ 

÷ ِٕبلشبد + 

زٛاساد ٚرٛخ١ٗ 

أعئٍخ ٌٍطٍجخ ِٓ 

أخً االخبثخ 

 ػ١ٍٙب
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اٌطٍجخ عٛاء ِٓ اٌىزبة 

 اٌّمشس أٚ ِٓ خبسخٗ 

ـ طشذ االعئٍخ ػٍٝ اٌطٍجخ 3

 ِٓ أخً االخبثخ ػ١ٍٙب

 1 اٌشاثغ 

ـ ِؼشف١خ ٚفُٙ ٚاعز١ؼبة  1

اٌّبدح ثّب ٠خض ِفشداد 

اٌّبدح اٌّطٍٛثخ ػٓ طش٠ك 

ششذ اٌّبدح اٌّطٍٛثخ 

ثبعزخذاَ وً اٌٛعبئً 

اٌزٛض١س١خ ِثً االِثٍخ ػٍٝ 

 رٌه 

ـ اإلخبثخ ػٓ أعئٍخ وً 2

ِٛضٛع اٌزٟ رٛخٗ ِٓ لجً 

اٌطٍجخ عٛاء ِٓ اٌىزبة 

 اٌّمشس أٚ ِٓ خبسخٗ 

ـ طشذ االعئٍخ ػٍٝ اٌطٍجخ 3

 ِٓ أخً االخبثخ ػ١ٍٙب

زمٛق اٌطفً فٟ اٌذ٠بٔخ 

/ زمٛق اٌطفً اٌّغ١س١خ

  فٟ اإلعالَ

ٚضغ خطخ 

اٌذسط ٚٚضغ 

االعئٍخ إٌّبعجخ 

ٌّٛضٛع 

 اٌذسط ثُ

اٌّسبضشح 

 /إٌّبلشخ

اخزجبساد ١ِٛ٠خ 

÷ + ِٕبلشبد 

زٛاساد ٚرٛخ١ٗ 

أعئٍخ ٌٍطٍجخ ِٓ 

أخً االخبثخ 

 ػ١ٍٙب

      ــ أراس 6

 1 االٚي 

ـ ِؼشف١خ ٚفُٙ ٚاعز١ؼبة  1

اٌّبدح ثّب ٠خض ِفشداد 

اٌّبدح اٌّطٍٛثخ ػٓ طش٠ك 

ششذ اٌّبدح اٌّطٍٛثخ 

ثبعزخذاَ وً اٌٛعبئً 

اٌزٛض١س١خ ِثً االِثٍخ ػٍٝ 

 رٌه 

ـ اإلخبثخ ػٓ أعئٍخ وً 2

ِٛضٛع اٌزٟ رٛخٗ ِٓ لجً 

اٌطٍجخ عٛاء ِٓ اٌىزبة 

 اٌّمشس أٚ ِٓ خبسخٗ 

ـ طشذ االعئٍخ ػٍٝ اٌطٍجخ 3

 ِٓ أخً االخبثخ ػ١ٍٙب

زمٛق اٌطفً فٟ 

/ االرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ 

اٌّجبدٜء ا٤عبع١خ ٤رفبل١خ 

زمٛق اٌطفً / زمٛق 

اٌطفً اٌزٟ رضّٕزٙب 

/ االرفبل١بد  ا٤رفبل١خ

 اٌذ١ٌٚخ ٚاإلل١ّ١ٍخ ا٤خشٜ 

ٚضغ خطخ 

اٌذسط ٚٚضغ 

االعئٍخ إٌّبعجخ 

ٌّٛضٛع 

 اٌذسط ثُ

اٌّسبضشح 

 /إٌّبلشخ

اخزجبساد ١ِٛ٠خ 

÷ + ِٕبلشبد 

زٛاساد ٚرٛخ١ٗ 

أعئٍخ ٌٍطٍجخ ِٓ 

أخً االخبثخ 

 ػ١ٍٙب

 1 اٌثبٟٔ 

ـ ِؼشف١خ ٚفُٙ ٚاعز١ؼبة  1

اٌّبدح ثّب ٠خض ِفشداد 

اٌّبدح اٌّطٍٛثخ ػٓ طش٠ك 

ششذ اٌّبدح اٌّطٍٛثخ 

ثبعزخذاَ وً اٌٛعبئً 

اٌزٛض١س١خ ِثً االِثٍخ ػٍٝ 

 رٌه 

ـ اإلخبثخ ػٓ أعئٍخ وً 2

ِٛضٛع اٌزٟ رٛخٗ ِٓ لجً 

اٌطٍجخ عٛاء ِٓ اٌىزبة 

 اٌّمشس أٚ ِٓ خبسخٗ 

ـ طشذ االعئٍخ ػٍٝ اٌطٍجخ 3

 ِٓ أخً االخبثخ ػ١ٍٙب

ِفَٙٛ اٌذ٠ّمشاط١خ 

 )رطٛسٖ رؼش٠فٗ ــ أثؼبدٖ( 

ٚضغ خطخ 

اٌذسط ٚٚضغ 

االعئٍخ إٌّبعجخ 

ٌّٛضٛع 

 اٌذسط ثُ

اٌّسبضشح 

 /إٌّبلشخ

اخزجبساد ١ِٛ٠خ 

÷ + ِٕبلشبد 

زٛاساد ٚرٛخ١ٗ 

أعئٍخ ٌٍطٍجخ ِٓ 

أخً االخبثخ 

 ػ١ٍٙب

 1 اٌثبٌث 

ـ ِؼشف١خ ٚفُٙ ٚاعز١ؼبة  1

اٌّبدح ثّب ٠خض ِفشداد 

اٌّبدح اٌّطٍٛثخ ػٓ طش٠ك 

ششذ اٌّبدح اٌّطٍٛثخ 

ثبعزخذاَ وً اٌٛعبئً 

اٌزٛض١س١خ ِثً االِثٍخ ػٍٝ 

 رٌه 

ـ اإلخبثخ ػٓ أعئٍخ وً 2

ِٛضٛع اٌزٟ رٛخٗ ِٓ لجً 

اٌطٍجخ عٛاء ِٓ اٌىزبة 

 اٌّمشس أٚ ِٓ خبسخٗ 

 خزٚس ِفَٙٛ اٌذ٠ّمشاط١خ

ٚضغ خطخ 

اٌذسط ٚٚضغ 

االعئٍخ إٌّبعجخ 

ٌّٛضٛع 

 اٌذسط ثُ
اٌّسبضشح 

 /إٌّبلشخ
 
 

اخزجبساد ١ِٛ٠خ 

÷ + ِٕبلشبد 

زٛاساد ٚرٛخ١ٗ 

أعئٍخ ٌٍطٍجخ ِٓ 

أخً االخبثخ 

 ػ١ٍٙب
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ـ طشذ االعئٍخ ػٍٝ اٌطٍجخ 3

  ِٓ أخً االخبثخ ػ١ٍٙب

 1   اٌشاثغ

ـ ِؼشف١خ ٚفُٙ ٚاعز١ؼبة  1

اٌّبدح ثّب ٠خض ِفشداد 

اٌّبدح اٌّطٍٛثخ ػٓ طش٠ك 

ششذ اٌّبدح اٌّطٍٛثخ 

ثبعزخذاَ وً اٌٛعبئً 

اٌزٛض١س١خ ِثً االِثٍخ ػٍٝ 

 رٌه 

ـ اإلخبثخ ػٓ أعئٍخ وً 2

ِٛضٛع اٌزٟ رٛخٗ ِٓ لجً 

اٌطٍجخ عٛاء ِٓ اٌىزبة 

 اٌّمشس أٚ ِٓ خبسخٗ 

ـ طشذ االعئٍخ ػٍٝ اٌطٍجخ 3

 ِٓ أخً االخبثخ ػ١ٍٙب

اٌذ٠ّمشاط١خ اٌؼب١ٌّخ 

ٚاٌخظٛط١خ / أشىبي 

 اٌذ٠ّمشاط١خ 

ٚضغ خطخ 

اٌذسط ٚٚضغ 

االعئٍخ إٌّبعجخ 

ٌّٛضٛع 

 اٌذسط ثُ

اٌّسبضشح 

 /إٌّبلشخ

اخزجبساد ١ِٛ٠خ 

÷ + ِٕبلشبد 

زٛاساد ٚرٛخ١ٗ 

أعئٍخ ٌٍطٍجخ ِٓ 

أخً االخبثخ 

 ػ١ٍٙب

      ــ ١ٔغبْ 7

 1 ا٤ٚي 

ـ ِؼشف١خ ٚفُٙ ٚاعز١ؼبة  1

اٌّبدح ثّب ٠خض ِفشداد 

اٌّبدح اٌّطٍٛثخ ػٓ طش٠ك 

ششذ اٌّبدح اٌّطٍٛثخ 

ثبعزخذاَ وً اٌٛعبئً 

اٌزٛض١س١خ ِثً االِثٍخ ػٍٝ 

 رٌه 

ـ اإلخبثخ ػٓ أعئٍخ وً 2

ِٛضٛع اٌزٟ رٛخٗ ِٓ لجً 

اٌطٍجخ عٛاء ِٓ اٌىزبة 

 اٌّمشس أٚ ِٓ خبسخٗ 

ـ طشذ االعئٍخ ػٍٝ اٌطٍجخ 3

 ِٓ أخً االخبثخ ػ١ٍٙب

اٌذ٠ّمشاط١خ شجٗ اٌّجبششح 

/ ِفَٙٛ اٌذ٠ّمشاط١خ شجٗ 

اٌّجبششح / ِظب٘ش 

 اٌذ٠ّمشاط١خ شجٗ اٌّجبششح 

ٚضغ خطخ 

اٌذسط ٚٚضغ 

االعئٍخ إٌّبعجخ 

ٌّٛضٛع 

 اٌذسط ثُ

اٌّسبضشح 

 /إٌّبلشخ

اخزجبساد ١ِٛ٠خ 

÷ + ِٕبلشبد 

زٛاساد ٚرٛخ١ٗ 

أعئٍخ ٌٍطٍجخ ِٓ 

أخً االخبثخ 

 ػ١ٍٙب

    أخزجبس اٌطٍجخ اٌشٙشٞ 1 اٌثبٟٔ 

 1 اٌثبٌث 

ـ ِؼشف١خ ٚفُٙ ٚاعز١ؼبة  1

اٌّبدح ثّب ٠خض ِفشداد 

اٌّبدح اٌّطٍٛثخ ػٓ طش٠ك 

ششذ اٌّبدح اٌّطٍٛثخ 

ثبعزخذاَ وً اٌٛعبئً 

اٌزٛض١س١خ ِثً االِثٍخ ػٍٝ 

 رٌه 

ـ اإلخبثخ ػٓ أعئٍخ وً 2

ِٛضٛع اٌزٟ رٛخٗ ِٓ لجً 

اٌطٍجخ عٛاء ِٓ اٌىزبة 

 اٌّمشس أٚ ِٓ خبسخٗ 

ـ طشذ االعئٍخ ػٍٝ اٌطٍجخ 3

 ِٓ أخً االخبثخ ػ١ٍٙب

اٌذ٠ّمشاط١خ اٌزّث١ٍ١خ / 

ِفَٙٛ إٌظبَ اٌزّث١ٍٟ 

ٚطج١ؼزٗ اٌمب١ٔٛٔخ / اسوبْ 

 إٌظبَ اٌزّث١ٍٟ

ٚضغ خطخ 

اٌذسط ٚٚضغ 

جخ االعئٍخ إٌّبع

ٌّٛضٛع 

 اٌذسط ثُ

اٌّسبضشح 

 /إٌّبلشخ

اخزجبساد ١ِٛ٠خ 

÷ + ِٕبلشبد 

زٛاساد ٚرٛخ١ٗ 

أعئٍخ ٌٍطٍجخ ِٓ 

أخً االخبثخ 

 ػ١ٍٙب

 1 اٌشاثغ 

ـ ِؼشف١خ ٚفُٙ ٚاعز١ؼبة  1

اٌّبدح ثّب ٠خض ِفشداد 

اٌّبدح اٌّطٍٛثخ ػٓ طش٠ك 

ششذ اٌّبدح اٌّطٍٛثخ 

ثبعزخذاَ وً اٌٛعبئً 

اٌزٛض١س١خ ِثً االِثٍخ ػٍٝ 

 رٌه 

ـ اإلخبثخ ػٓ أعئٍخ وً 2

ِٛضٛع اٌزٟ رٛخٗ ِٓ لجً 

اٌطٍجخ عٛاء ِٓ اٌىزبة 

 اٌّمشس أٚ ِٓ خبسخٗ 

ـ طشذ االعئٍخ ػٍٝ اٌطٍجخ 3

اٌّدٍظ ا١ٌٕبثٟ / ٔظبَ 

اٌّدٍظ ا١ٌٕبثٟ اٌٛازذ 

/ ٚأ١ٌخ ٚٔظبَ اٌّدٍغ١ٓ

  إٌظبَ اٌزّث١ٍٟ ٚا١ٌٕبثٟ 

ٚضغ خطخ 

اٌذسط ٚٚضغ 

االعئٍخ إٌّبعجخ 

ٌّٛضٛع 

 اٌذسط ثُ

اٌّسبضشح 

 /إٌّبلشخ

اخزجبساد ١ِٛ٠خ 

÷ + ِٕبلشبد 

زٛاساد ٚرٛخ١ٗ 

أعئٍخ ٌٍطٍجخ ِٓ 

أخً االخبثخ 

 ١ٙبػٍ
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  حقوق اإلنسان والطفل والدميقراطية  د. ماهر صاحل عالوي اجلبوري وآخرون   اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ -1

 اٌّشاخغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس( -2
 اليوجد 

  

اٌىزت ٚاٌّشاخغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب  ( أ

  )اٌّدالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبس٠ش ،.....(
  قوق اإلنسان عند اإلمام علي د. غسان السعد ح

 اٌّشاخغ االٌىزش١ٔٚخ ،ِٛالغ االٔزش١ٔذ ( ة

.....، 
  مجيع مواقع االنرتنيت 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ .12

 :٠فضً اْ ٠ىْٛ ا٢رٟ 

ِبدح ِّٙخ ِشرجطخ ثد١ّغ  بٌىٛٔٙ ثّؼذي عبػز١ٓ ٌٙزٖ اٌّبدح ـ ثّب أٔٗ ِبدح اعبع١خ ٠فضً ص٠بدح ػذد اٌغبػبد1

 ِٓ أخً سفغ لذسرٗ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌفىش٠خ . ششائر اٌّدزّغ ِٓ أخً ص٠بدح ضخ اٌّؼٍِٛبد ٌٍطبٌت

 ـ رفؼ١ً إٌذٚاد ٚاٌٛسػ اٌّزؼٍمخ ثسمٛق اإلٔغبْ ٚرشد١ؼٙب ٚدػّٙب ِٓ لجً اٌٛصاسح  2

 

 ِٓ أخً االخبثخ ػ١ٍٙب

      ــ آ٠بس 8

 1 ا٤ٚي 

 

 اخزجبس اٌطٍجخ اٌشٙشٞ

 

 

   

 1 اٌثبٟٔ 

ـ ِؼشف١خ ٚفُٙ ٚاعز١ؼبة  1

اٌّبدح ثّب ٠خض ِفشداد 

اٌّبدح اٌّطٍٛثخ ػٓ طش٠ك 

ششذ اٌّبدح اٌّطٍٛثخ 

ثبعزخذاَ وً اٌٛعبئً 

اٌزٛض١س١خ ِثً االِثٍخ ػٍٝ 

 رٌه 

ـ اإلخبثخ ػٓ أعئٍخ وً 2

ِٛضٛع اٌزٟ رٛخٗ ِٓ لجً 

اٌطٍجخ عٛاء ِٓ اٌىزبة 

 اٌّمشس أٚ ِٓ خبسخٗ 

ـ طشذ االعئٍخ ػٍٝ اٌطٍجخ 3

 ِٓ أخً االخبثخ ػ١ٍٙب

ِفَٙٛ االٔزخبة ٚرى١فٗ 

اٌمبٟٔٛٔ  / ِفَٙٛ 

االٔزخبة اٌزى١١ف اٌمبٟٔٛٔ 

/ رٕظ١ُ ػ١ٍّخ االٔزخبة/ 

ٚاالٔزخبثبد اٌّجبششح 

 ششح  ٚغ١ش اٌّجب

ٚضغ خطخ 

اٌذسط ٚٚضغ 

االعئٍخ إٌّبعجخ 

ٌّٛضٛع 

 اٌذسط ثُ

اٌّسبضشح 

 /إٌّبلشخ

اخزجبساد ١ِٛ٠خ 

÷ + ِٕبلشبد 

زٛاساد ٚرٛخ١ٗ 

أعئٍخ ٌٍطٍجخ ِٓ 

أخً االخبثخ 

 ػ١ٍٙب

      


