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 .وعدد اقسامهانبذة مختصرة عن نشأة الكلية 

 نشأت الكلية::

 واحتتتتتتتو  علتتتتتت  ستتتتتتبةة  (3991كليتتتتتتة التربيتتتتتتة للةلتتتتتتو  ا نستتتتتتانية  تتتتتت  عتتتتتتا   اسستتتتتت 

أقستتتتتتتا  يتتتتتتت   الريا,تتتتتتتيا ر ال,يايتتتتتتتالر الل تتتتتتتة الةربيتتتتتتتةر الل تتتتتتتة ا نكليايتتتتتتتةر التتتتتتتتاري ر 

-8002التتتتتتتت  كليتتتتتتتتتين عتتتتتتتتا    شتتتتتتتت ر الج را يتتتتتتتتةر الةلتتتتتتتتو  التربويتتتتتتتتة والن,ستتتتتتتتية(   

( ويمتتتتتتتا كليتتتتتتتة التربيتتتتتتتة للةلتتتتتتتو  ا نستتتتتتتانية وت,تتتتتتت   الل تتتتتتتة الةربيتتتتتتتة رالل تتتتتتتة 8009

الن,ستتتتتتية(وكلية التربيتتتتتتة للةلتتتتتتو  ا نكليايتتتتتتةر التتتتتتتاري ر الج را يتتتتتتةر الةلتتتتتتو  التربويتتتتتتة و

كليتتتتتتتتة التربيتتتتتتتتة للةلتتتتتتتتو  تهتتتتتتتتد  الصتتتتتتتتر ة وت,تتتتتتتت  قستتتتتتتتم   الريا,تتتتتتتتيا  ر وال,يايال(

التتتتتت  أعتتتتتتداد الم كتتتتتتا  الةلميتتتتتتة والبح يتتتتتتة  تتتتتت  التخصصتتتتتتا  ال ا متتتتتتة  يهتتتتتتا ا نستتتتتتانية 

  البكتتتتتتتالوريو     لتتتتتتته أقستتتتتتتامها علتتتتتتت     تتتتتتتة مستتتتتتتتويا وت تتتتتتتو  الدراستتتتتتتا   تتتتتتت  ا 

 اذالةلمتتتتتت  والمهنتتتتتت   بتتتتتتالواق  رت تتتتتتال ة بتتتتتتذلا  لتتتتتت  استتتتتتاعيالماجستتتتتتتير  التتتتتتدكتورا ( 

و,تتتتتة  كتتتتتا ال اقتتتتتا  الةلميتتتتتة والتربويتتتتتة  تتتتت  ستتتتتبيا تمكتتتتتين الكليتتتتتة  تتتتت  أدال دوريتتتتتا 

 تتتتتتتت  تح يتتتتتتتتا أيتتتتتتتتدا  التةلتتتتتتتتي  الةتتتتتتتتال  والبحتتتتتتتت  الةلمتتتتتتتت   تتتتتتتت  أعتتتتتتتتداد مدرستتتتتتتتين 

 شتتتتتتتتهادة  وبمستتتتتتتتتويا  علميتتتتتتتتة مختل,تتتتتتتتة م تتتتتتتتاوتدريستتتتتتتتيين باختصاصتتتتتتتتا  متنوعتتتتتتتتة 

. ونظتتتتتتتترا  لحاجتتتتتتتتة ير والتتتتتتتتدكتورا   تتتتتتتت  جميتتتتتتتت  أقستتتتتتتتامها البكتتتتتتتتالوريو  والماجستتتتتتتتت

الةلتتتتتتتو   تتتتتتت  قستتتتتت  الستتتتتتول المحليتتتتتتة عمتتتتتتتد  كليتنتتتتتتا  لتتتتتتت   تتتتتتت  الدراستتتتتتتة المستتتتتتا ية 

ومتتتتتتن  تتتتتت   تحتتتتتت  الدراستتتتتتة  تتتتتت  ا قستتتتتتا  المتب يتتتتتتة  8009  التربويتتتتتتة والن,ستتتتتتية عتتتتتتا

 -التالية : الكلية األقساموت,   8030عا  ا خرى 

 اللغة العربية -2

 اللغة االنكليزية -0

 لتاريخا -3

 الجغرافية -4

 العلوم التربوية والنفسية  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 -رؤية الكلية ::

ب,ةاليتتتتتة بناليتتتتتا المةر تتتتت  وتكوينهتتتتتا الةلمتتتتت  التتتتت  تستتتتت  كليتتتتتة التربيتتتتتة للةتتتتتو  ا نستتتتتانية 

بلتتتتتورة تدريستتتتت  واق يمتلتتتتتا ال تتتتتدرة والك,تتتتتالة  تتتتت  ايصتتتتتاا المكتستتتتتبا  ال,كريتتتتتة التتتتت  

ال يميتتتتتة والمةت تتتتتدا  ا جتماعيتتتتتة ال ا متتتتتة علتتتتت   نشتتتتتأ جديتتتتتد بمتتتتتا يتوا تتتتتا متتتتت  من ل اتتتتتت 

استتتتتتتت  و نيتتتتتتتتة ودينيتتتتتتتتة ومذيبيتتتتتتتتة متكتتتتتتتتأة علتتتتتتتت  مةياريتتتتتتتتة من,تحتتتتتتتت  ومتستتتتتتتتامحة 

ومستتتتتتتتوعبة لنختتتتتتتر رلتنميتتتتتتتة م,هتتتتتتتو  الموا نتتتتتتتة الصتتتتتتتالحة التتتتتتت  ا جيتتتتتتتاا ا ح تتتتتتتة 

لتخ تتتتتت  الحتتتتتتواجا الصتتتتتتلدة امتتتتتتا  ت تتتتتتدمه  ايتتتتتتديولوجيا  وتكنولوجيتتتتتتا  وا ن,تتتتتتتا  علتتتتتت  

جستتتتتور ا لت تتتتتال البنيتتتتتو  لل,كتتتتتر المةاصتتتتتر وا تجتتتتتا  بالشتتتتتكا  ال كنتتتتتا  ا ختتتتترى ومتتتتتد

وا   تتتتتت    تتتتتت  استتتتتتتيةاه الةوامتتتتتتا المتتتتتت  رة والمحركتتتتتتة ل بتتتتتتداق وا بتكتتتتتتارر الةمتتتتتود  

واقامتتتتتتة استتتتتت  التوأمتتتتتتة الح ي يتتتتتتة متتتتتت  الم سستتتتتتا  الةلميتتتتتتة الداخلتتتتتتة  تتتتتت  التصتتتتتتني  

حجتتتتتتر الةلمتتتتتت  لتأستتتتتتي  ال اعتتتتتتدة الهرميتتتتتتة للتخصصتتتتتتا  الةلميتتتتتتة وات انهتتتتتتا لتكتتتتتتون ال

ا ستتتتتا   تتتتت  بنتتتتتال مجتمةنتتتتتا علميتتتتتا  واكاديميتتتتتا  ليح تتتتتا م التتتتته ستتتتتول الةمتتتتتا وملبتتتتت  

  يدا  البرامج الحكومية الةلمية والتربوية.

 -رسالة الكلية::

أعتتتتتداد مدرستتتتتين متمكنتتتتتين  تتتتت  التةلتتتتتي  المتوستتتتت  وا عتتتتتداد  لهتتتتت  ال تتتتتدرة علتتتتت   -3

 التدري     تخصص الةلو  ا نسانية.

متتتتتن ختتتتت ا الدراستتتتتا  الةليتتتتتا    تتتتتال بهتتتتت  علميتتتتتا  وا رت د تتتتت  قتتتتتدرا  الختتتتتريجين -8

الماجستتتتتتتتير والتتتتتتتدكتورا (  ,تتتتتتت  عتتتتتتتن ت تتتتتتتدي  ختتتتتتتدما  استشتتتتتتتارية وبحتتتتتتتو  

ت بي يتتتتتة ودورا  تدريبيتتتتتة  يمانتتتتتا منهتتتتتا بأيميتتتتتة الت,اعتتتتتا  تتتتت  برنتتتتتامج تربتتتتتو  

 للمجتم  .

تمكتتتتتين ال لبتتتتتة متتتتتن مراجةتتتتتتة وترستتتتتي  وت تتتتتوير وتةميتتتتتتا متتتتتا اكتستتتتتبو  متتتتتتن  -1

 مهارا     اختصاصاته  .

تخدا  الت نيتتتتتتا  الحدي تتتتتتة تح ي تتتتتتا  للتكامتتتتتتا المةر تتتتتت  علتتتتتت  و تتتتتتا مت لبتتتتتتا  استتتتتت -4

الةصتتتتتر واعتمتتتتتاد تلتتتتتا الت نيتتتتتا  بوصتتتتت,ها جتتتتتال  متتتتتن بتتتتترامج التةلتتتتتي  النتتتتتاي   

 .بين الجوانه المنهجية ا خرى 

و  تتتتتتا  لمةتتتتتايير عاليتتتتتتة متتتتتتن ختتتتتت ا  وت تتتتتتوير  تحستتتتتين واقتتتتتت  التربيتتتتتتة والتةلتتتتتي  -5

 منتسبويا .ا بحا  والدراسا  الت  ي و  بها 

 

 

 

 



 

 -أهداف الكلية::

تهد  الكلية  ل  أعداد جيا من المدرسين الم يلين للتةلي  المتوس  وال انو     ,من  -3

 اختصاص الةلو  ا نسانية .

تأييا المدرسين تربويا  وعلميا  ون,سيا  ومهنيا  بالشكا الذ  يمكن يممن أدال واجباته   -8

 المهنية بالشكا الذ  يلب  ال مو . 

بنال الشخصية الةلمية والتربوية لمدر  المست با ليتمكن من التأ ير ا يجاب  والت,اعا  -1

 التربو  م  المتةلمين .

 تاويد ال لبة بالمهارا  ا ساسية الت  تمكنه  من التةاما م  المتةل  ب,ةالية اكبر . -4

من ايادة  مساعدة ال لبة عل  اكتساه ا تجايا  وال ي  الخاصة بمهنة التةلي  وتمكنه  -5

 التحصيا الةلم  وصو    ل  درجا  الت دي  والن,ج ال,كر  والن,س  وا جتماع  

تنمية المهارا  وال درا  ال,ةلية وذلا بتدريه ال اله وتمرين  عل  أصوا البح  الةلم   -6

 المةتمد عل  الت,كير والتحليا والم ارنة.

 لبة بما يخد  تربية الجيا الةرب  تنمية ال درا  عل  ن ا المةر ة  ل  اآلخرين وبخاصة ال -7

 تربية قومية صادقة تمكن  من ممارسة دور  ال بية     المست با .

من خ ا أعداد المدرسين علميا  ب د مد جسور بين واارة التربية وكليا  التربية    ال -2

 ومهنيا .

ورا     ت دي  مخرجا  علمية قادرة عل  الحصوا عل  الشهادا  الةليا الماجستير والدكت -9

 تخصصا  الكلية الخمسة .

تنشي  وت,ةيا الةما بنظا  ا ستاذ الاا ر من خ ا اشراكه     التدري      -30

 الدراسا  الةليا والمناقشا  ا كاديمية عل  مستوى الماجستير والدكتورا .

نا بواس ة اتباق الوسا ا الةلمية ال,امنة  ست باا ال لبة ا جانه واست  ابه     كليت -33     

الةما الجاد    ع د ات,اقيا  علمية وابرا  بروتوكو     ا ية  سيما م  الجامةا  الةالمية 

 الةري ة الداخلة ,من التصني,ا  كتصني  شن ها  و يريا.

الم,  قدما  بشكا متا  ومدرو     مجاا النشر الةالم  وتشجي  الكادر التدريس   -38   

لر   تصني  الجامةة ومواكبة الت د   Q1,Q2,Q3وك ر ي    عل  النشر    مج   اسكوبا 

 الةلم  الةالم  .

الشروق عل  تن,يذ ا دارة ا لكترونية والتةلي  ا لكترون  وجةل  من ل ا  اساسيا     عما  -31

 البكلية عل  المستويا  الةلمية وا دارية .

البح ية بواس ة ع د ات,اقيا  م  جامةا  عري ة  التشجي  عل  ت,ةيا الةما بالاما   -34

تكون م دية ل ر  علم  مت د  م ا أبتةا  ا ساتذة ال  اكماا دراسة مابةد الدكتورا  ونشر 

بحو ه      مجا   ذا  مةاما تأ ير عالم   ,   عن الاما   الخاصة بدراسة الماجستير 

 والدكتورا  .



في البيئة اسة تشخيص نقاط القوة والضعف ( در SWOTالتحليل الرباعي لسوات )

 والفرص والتحديات )المخاطر( في البيئة الخارجية للكلية.الداخلية 

 نقاط القوة ::

وجتتتود ا بتتتداق والتميتتتا متمتتت    بالبحتتت  الةلمتتت  المتواصتتتا والبحتتتو  التتتت  يجريهتتتا  -3

 ا ساتذة وحركة التألي  الةلم  والترجمة وبرالا  ا ختراق 

ر بالنستتتبة للبتتترامج الدراستتتية والةمتتتا جتتتار  بهتتتا بتح يتتتا مت لبتتتا  وجتتتود المةتتتايي -8

 الجودة الشاملة وا عتماد ا كاديم  

عتتتن  واصتتتر متينتتتة بتتتين ستتتول الةمتتتا ومنتتتايج الدراستتتة  تتت  الكليتتتة  ,تتت   أ كتتتوينت -1

 الخدما  ا رشادية والن,سية الم دمة من قبا قس  الةلو  التربوية والن,سية 

لجتتتان علميتتتة لكتتتا ا قستتتا  تةمتتتا متتتن اجتتتا و,تتت  ا ,تتتا المنتتتايج  انتجتتت  الكليتتتة -4

علتتتت  مستتتتتوى الدراستتتتا  ا وليتتتتة  لتح يتتتتا التواصتتتتا متتتت  اختتتتر الت تتتتورا  الةلميتتتتة

والةليتتتتتا بةتتتتتد ا  تتتتت ق علتتتتت  ا ن,جتتتتتار المةر تتتتت  الها تتتتتا  تتتتت  المجتتتتتا   الةلميتتتتتة 

 والتكنولوجية    الةال  روالةما الجاد عل  مواكبة الةصر والت د .

الكليتتتة جميتتت  تدريستتتيها بأستتتتخدا  التكنولوجيتتتا الحدي تتتة بالتتتتدري  متتتن ختتت ا الامتتت   -5

واتبتتتاق النظتتتا  ا لكترونتتت  تجهيتتتا جميتتت  ال اعتتتا  الدراستتتية بالمستتتتلاما  الم لوبتتتة 

 تتت  التتتتدري  متتتن ختتت ا التتتدخوا  تتت  ورا عمتتتا  كتستتتاه الخبتتترا   تتت  مجتتتاا 

المبتترمج وتن,يتتذ جتتا  التةلتتي  التةلتتي  ا لكترونتت  وأت تتان لليتتة الةمتتا بتت ر وا ن,تتتا  بأت

 مشروق التةلي  عن بةد 

 لكافة الكادر التدريسي والطلبة G- suiteاعتماد الحسابات الرسمية  -6

تقويةةةة اءداال اءلكترولةةةي لةةةدا الكةةةادر التدريسةةةي والطلبةةةة علةةة  حةةةد سةةةواال   واي ةةةاد  -7

 وسةةةابد بديلةةةة ايمةةةاد المةةةادط ال لميةةةة للطالةةةا عةةةك ب ةةةد عبةةةر الملمةةةات اءلكتروليةةةة

و تتتت  النوا تتتذ ا لكترونيتتتة ا ختتترى م تتتا كوكتتتا كتتت   رو   Zoomالم تمةةةدط م ةةةد 

 والمي  .

اعتمةةةةاد اءمتحالةةةةات اءلكتروليةةةةة فةةةةي اداال اءمتحةةةةاك الليةةةةابي فةةةةي الدراسةةةةة ال ليةةةةا  -2

 واءولية

 

 



 

 

 ن ا  ال,ة  ::

 تحتاج ا قسا  الداخلية و  ا  آلرال ال لبة ال  خدما  وايتما  اك ر -3

اليتتتتة للت,تتتتر  الةلمتتتت  تحتتتتتاج التتتت  تستتتتهي   ودعتتتت  اك تتتتر متتتتن قبتتتتا ا جتتتترالا  الح -8

 واارة التةلي  الةال  والجامةة 

 ا ن,ال الحال  عل  مشاري  البح  الةلم  محدودة جدا   -1

الة قتتتة متتت  الجامةتتتا  الةالميتتتة والمنظمتتتا  الدوليتتتة محتتتدودة ويةتمتتتد علتتت  نشتتتا ا   -4

 شخصية لبة  ا ساتذة 

 

 

 

        

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



العمليدددددة التطبيقيدددددة للخطدددددة االسدددددتراتيجية وفددددد  االهدددددداف ( 2رقدددددم )جددددددول 

 التربية للعلوم االنسانية .لكلية  والمؤشرات القياسية

 

 

 

 

 

 

م شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا   المخرجا  الم لوبة الهد 
 ال يا 

 التوقي  الامن  مس ولية التن,يذ
 
 

تةايتتتتتتتتا البنتتتتتتتت  
  للكليةالتحتية 

مختبتتتتتتتتترا  محد تتتتتتتتتة 
ومجهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاة 
بالتكنولوجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 والت نيا  الحدي ة 
 قاعا  دراسيبة

- 4 
 
 
 
30 

كليتتتتتتتتة التربيتتتتتتتتة 
 للةلو  ا نسانية 

 
 

 اقسا  الكلية

8083 
8088 

 
 

8081 

30% 

تمكتتتتتين الكتتتتتوادر 
 التدريسية 

 
 
 

التةلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  
 ا لكترون 

 
 

 ت وير الكوادر 
 

ر تتت  نستتتبة الحاصتتتلين 
علتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتدكتورا  
م ارنتتتتتتتتتتتتت  بحملتتتتتتتتتتتتتة 

 الماجستير 
 

تةلتتتتتتتتتتتي  الكترونتتتتتتتتتتت  
متتتتتدمج يتمتتتتتت  بجتتتتتودة 

 عالية
 

 تتتتتتت  دورا  ستتتتتتريةة 
 تدريبية وورا عما 

نستتتبة اعلتتت  متتتن  -
حملتتتتتتتتة شتتتتتتتتهادة 
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدكتورا  
م ارنتتتتتت  بحملتتتتتتة 
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهادة 

 الماجستير 
وستتتتتتا ا التةلتتتتتتي   -

 ا لكترون  
 
 

 دورا  تدريبية
 
 

مةتتتتتتاون الةميتتتتتتد 
   للش ون الةلمية

 
 
 
 

عمتتتتتتتتتادة كليتتتتتتتتتة 
التربيتتتتتتة للةلتتتتتتو  

 ا نسانية
عمتتتتتتتتتادة كليتتتتتتتتتة 
التربيتتتتتتة للةلتتتتتتو  

 ا نسانية

8083   
8086  

 
 
 
 

8080-
8083 

 
8083-
8086 

 
 

30% 
 
 
 
 
 

300% 
 
 

300% 



 

 تشخيص انىاقع انحاني نهكهيت نتحذيذ انفجىة( 2جذول رقى )

 قياس انًعايير و انًؤشراث ن

 انبشريت: انًىارد -أوالً:

 انتذريضييٍ -1

 نطبببالتدريسييطبببلل تلدكبببلتدربببسأيتيد(تلر ببب تلضبببييين رإلتمبببس تدريسييطبببلل تد  دبببير ت

 0%تلمؤشرتديجيب ن32

 نطبببالتلدكبببلتدربببسي ي تدرتكدلبببلتللضبببيييتإتلضبببيييتمطبببيمسنت ربببإلتمبببس تدريسييطبببلل ت

 0%تلمؤشرتديجيب ن66د  دير ت

 تلمؤشببببرت62د  دببببير نطببببالتلدكببببلتشبببباي إتدرببببسأيتيد(ت رببببإلتمببببس تدريسييطببببلل ت%

 ديجيب نت.

 ن رببببإلتمببببس تدريسييطببببلل تد  دببببير تضبببب لتت20-11مببببسإت سمببببلتدريسييطببببلل ترك  ببببللت

 0%تلمؤشرتديجيب ن15

 ن ربببببإلتمببببببس ت54-45نتل44-35لمدبببببييتدريسييطبببببلل ت بببببد تدر  بببببي تدرتدريبببببلتل

 %تلمؤشرتديجيب نت.55دريسييطلل تد  دير ت

 انًىظفيٍ وانعًال -2

 نطببببالتمببببس تدردببببتع ل تل بكببببتوتمببببير تإتب ببببيرتييتشتإت بكببببتوت  بببب تنت رببببإلتمببببس ت

 %تلمؤشرتديجيب نت.55دردتع ل تد  دير ت

 نطببببالتمببببس تدردببببتع ل تل مسد يببببلتإميتضببببدلتإتدبيسدنلببببلنت رببببإلتمببببس تدردببببتع ل ت

 0%تلمؤشرتضكا ن25د  دير تلأثرتم 

 أأثرتلمؤشببرت%ت بب3نطببالتمببس تدرتدببيأتلي ببرلتلي يبب نت رببإلتمببس تدرتدببيأتد  دببير ت

 ضكا نت.

 نضبببب لت رببببإلتمببببس ت35-30نطببببالتمببببس تدردببببتع ل تمبببب تدر  ببببلتدرتدريببببلتركدببببتع ل تل

 %تلمؤشرتديجيب نت.2دردتع ل تد  دير ت

 نتضببب لت ربببإلتمبببس تت20-11نطبببالتمبببس تدردبببتع ل تمدببب تربببسياةت سمبببلت بببد تدر  بببلتلت

ت%تلمؤشرتديجيب نت.65دردتع ل تد  دير ت

 

 انبًُ انتحتيت: -ثاَياً:

 عًاداث انكهياث:أبُيت   -1

  0%تلمؤشرتديجيب ن50نطالتتت رتلب للتمدي د تدر كلي 

 األبُيت انًهحقت: -2

 ت0%تلمؤشرتديجيب ن50  تأكلي تدرجيمتلنطالتتت رتدألب للتدردكح لت

 انقاعاث وانًراكز انًهحقت: -3



 تلمؤشببببرت50نطببببالتتببببت رتدر يمببببي تلدردردأببببستدردكح ببببلت بببب تأكلببببي تدرجيمتببببلت%

 0نضكا 

*تتتتدطكتبببببجتدركج بببببلتمكبببببإلتبتببببباتدرديبببببي يتدرديتك بببببلتبيردتبببببييلرتمببببب تدر ابببببرإتدرديبببببت رإت

تألمضينايتلتتصكجتدركج لت رإلتدردتييلرتدر ليضللت.ت

 أبُيت األقضاو انعهًيت:ت -4

 نت.ضكا %تلمؤشرت40نطالتتت رتلب للتدألقطيوتدرتكدللت 

 انًهحقاث األخري:ت -5

 0نتضكا %تلمؤشرت40نطالتتت رتدردكح ي تدأل رىت  تأكلي تدرجيمتلت 

تانبحىث وانًجالث انعهًيت وانتأنيف وانترجًت: -ثانثاً:

 %تلمؤشرتديجيب ن.50نطالتمس تدراحتثتدرد شتيإت رإلتمس تدريسييطلل تت -3

%ت40نطببببالتمببببس تدراحببببتثتدرد شببببتيإت بببب تدر ببببيي ت رببببإلتمببببس تدراحببببتثتد  دببببير  -8

 0لمؤشرتديجيب نت

%ت بببأأثرت10دريسييطبببلل تد  دبببير تنطبببالتمبببس تدر يببب تدردؤر بببلتلدردير دبببلت ربببإلتمبببس ت -1

 0لمؤشرتديجيب نت

%تلمؤشببرت50نطببالتمببس تدر كلببي تدريبب تتيببسيتمجكببلتمكدلببلت رببإلتمببس تأكلببي تدرجيمتببل -4

تديجيب نت.

تانهيكم انتُظيًي: -رابعاً:

ييببببت رترببببسىتينيضببببلت يمتببببلتبيبببببمتلأكليتاببببيتعل ببببمتت  لدبببب ت تلي ضببببمتمرد تيبببب تباببببس تتتتتت

ييضببببد تأببببمتم تمببببي تنجببببي تتكللتركجيمتببببلت تبحلبببب تدببببتير(ت بببب ت ببببتلتد تجيعببببي تدردطببببي ا

در ييطبببببلتدري  لدلبببببلتلتدريببببباللي تلدردطبببببؤلرلي ت تدري طبببببل تلد تيبببببي  ت تدريتصبببببل ت

تدرتعل  تدرسقل ت تدردرأسيلتلدرامرأسيلتن

 انطهبت: -خايضاً:

 طكالتدرسيدضي تدأللرللتدريايلللتت -تل

 ضكا ن.لمؤشرتتن50-1لتتطير نتت ييي ت نطينللت–لتسييط  -1

 0نتضكا نتلمؤشرت50-1لمسد تدردكالتر متقيملتتسييصتل -2

ت

ت

 

 طكالتدرسيدضي تدأللرللتدردطينلل -تب

 0لمؤشرتديجيب نتن35-1لتطير نتت ييي ت نطينللت–لتسييط ت -1

 نتلمؤشرتديجيب نت.35-1لمسد تدردكالتر متقيملتتسييصتل -2

 طكالتدرسيدضي تدرتكلي -5

نتلمؤشببببرت45-150راببببةتلدردكاببببلتدرد اببببترل ت تبببباات رببببإلتلمببببسد تدردكاببببلتدرد دببببظت -1

 نت.ضكا 

تنضكا نتلمؤشرت15-1طير نتلت–لتسييط ت -2



 خذيت انًجتًع / آنياث انتعاوٌ يع انًجتًع: -صادصاً:

نطبببببالتدريسييطبببببلل تدربببببلي تشبببببييأتدتب تيرلبببببلت ببببب ت سمبببببلتدردجيدببببب تت ربببببإلتمبببببس ت -1

 %نتلمؤشرتديجيب نت.50دريسييطلل تد  دير تل

ت%تلمؤشرتديجيب نت.100 تنطالتنشيطي تأكلي تدرجيمتلت  ت سملتدردجيد -2

 انتعهيى وانتذريب انًضتًر: -صابعاً:

نطبببالتمبببس تدردشبببييأل ت ببب تدربببسليد تدريسييالبببلتمببب تدريسييطبببلل ت ربببإلتمجدبببت تمبببس عةت -1

 %تتلمؤشرتديجيب نت.50د  دير ت  تأكلي تدرجيمتلت

نطببببالتمببببس تدردشببببييأل ت بببب تدرببببسليد تدريسييالببببلتمبببب تدردببببتع ل ت رببببإلتنطببببالتدرتببببس ت -2

 0%تلمؤشرتديجيب ن50د  دير تركدتع ل ت  تأكلي تدرجيمتلت

نطبببالتمبببس تدردشبببييأل ت ببب تليظتدرتدبببمتمببب تدريسييطبببلل ت ببب تدرجيمتبببلت ربببإلتمبببس عةت -3

 %تلمؤشرتديجيب نت.55د  دير ت  تأكلي تدرجيمتلت

ليظتدرتدبببمتمببب تدردبببتع ل ت ببب تدرجيمتبببلت ربببإلتمجدبببت تتنطبببالتمبببس تدردشبببييأل ت ببب ت -4

 %تلمؤشرتديجيب نت.25دردتع ل ي  دير 

نطبببالتمبببس تدردشبببييأل ت ببب تدربببسليد تدريسييالبببلت بببيي تدرجيمتبببلتمببب تدريسييطبببلل ت ربببإلتت -5

ت%تتلمؤشرتديجيب نت.10مس عةتدريسييطلل تد  دير ت

نطبببالتمبببس تدردشبببييأل ت ببب تدربببسليد تدريسييالبببلت بببيي تدرجيمتبببلتمببب تدردبببتع ل ت ربببإلت -6

 نت.ضكا %تتلمؤشرت0مس عةتد  دير ت  تأكلي تدرجيمتلت

مببس تدربببسليد تدرد يمببلت ببب تدرجيمتبببلتلدريتكببلةتدردطبببيدرنت ربببإلتمببس تدربببسليد تدرد ددبببلت -6

 0%تلمؤشرتديجيب ن100

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

 



 وانًعهىياتيت:انًكتبت انعهًيت  -ثايُاً:

نتلمؤشبببرتت1-5طيرببب نلت– تدردكابببلتد  دير لأيبببيبتمبببس تدر يببب تد  دبببير ت ربببإلتمبببس -1

 0ديجيب ن

-1م ببببتد نل–مببببس تدردكاببببلتد  دببببير ت رببببإلتمببببس تم ببببيلي تدر يبببب تدرديببببت رإتلطيربببب  -2

 0نلمؤشرتديجيب ن5

مببببس تطكاببببلتدرسيدضببببي تدرتكلببببيت رببببإلتمببببس تدرببببسلييي تلدردجببببا تدرتكدلببببلتدرديببببت رإت -3

 0نتلمؤشرتديجيب ن10-1ت لييلتنلت-لطير 

ت–مببببس تطكاببببلتدرسيدضببببي تدرتكلببببيت رببببإلتمببببس تدررضببببينمتلتد طببببييي تدرجيمتلببببلتلطيربببب ت -4

 0نتلمؤشرتديجيب ن10-1يضيرلنتل

نت10-3مببببس تدردكاببببلتمبببب تيلد تدرد ياببببلت رببببإلتدرتببببس تد  دببببير تركدكاببببلت بببب تدرجيمتببببلتل -5

 0لمؤشرتديجيب ن

نت3-1يببببيبتمتببببيينتلأت-مببببس تدردكاببببلتد  دببببير ت رببببإلتمببببس تدر يبببب تدردتببببييإتلطيربببب  -6

 0لمؤشرتديجيب ن

مبببس تدردبببتع ل تمببب تيل تد  ييبببيتت ببب تدرد يابببي ت ربببإلتد  دبببير تدردبببتع ل ت ببب ت -6

 0نضكا نتلمؤشرت0م ياي تأكلي تدرجيمتلتل

مببببس تمطببببي سم تدرد ياببببلتد  يرد ببببللت رببببإلتمجدببببت تدريسييطببببلل تلطكاببببلتدرسيدضببببي تت -5

ت0نلمؤشرتديجيب ن1-1درتكليتل

 انتعهيًيتانتذريش وانًُاهج  -تاصعاً:

نطبببالتدضبببي سدوتدضبببيردتلجلي تدريبببسييصتدردتيصبببرإت ربببإلتدرتبببس تدر كببب تركيسييطبببلل ت -1

 0%تلمؤشرتديجيب ن60

مببببس تدرد ببببريد تدرسيدضببببللتلضبببباتمليت رببببإلتمببببس تدرطببببيمي تدردتيدببببسإت بببب تدر طببببةت -2

 %لمؤشرتديجيب نت.33ضيملنتت-درتكد تدرتدلستلم ري

ت

ت*******************************************

 

 

 

 

 

 



 انًىارد انبشريت. -أوال:

تدريسييطلل . -1

 بببب ت ببببتلتدرالينببببي تلدردتكتمببببي تدريبببب تتببببت ر تركج ببببلتلببببتأتلمببببسد تدريسييطببببلل تلطبببب ت

لدرشببباي إت تدرسي بببلتدرتكدلبببلت تمبببسإتدر سمبببلتلتدر  بببلتدرتدريبببلنت ببب تينيضبببلتدرجيمتبببلتلأكليتابببيت

نتدربببل تيدثبببمتم يينبببلتببببل تدردتلبببييتدر ليضببب تلتدرديح ببب ت تببباات يجبببي ت1ليد ببب ت  يد ت بببسلأتل

 در جتإت.تت

تيستدر جتإتلط تدردتلييتدر ليض تدرديح  ت تاتحس:تن1 سلأتل

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت  رد تمتلييلدريسييطلل ن  

 لط تدردؤشرد 

دردتلبببببببييت

 در ليض 

در طببببببب ت

درديح  بببلت

  تات

تدر يلجلت در جتإت

نطبببالتلدكبببلتدربببسأيتيد(تلتر ببب تلضبببيييتنت ربببإلتمبببس ت 1

%35 %32 %60 دريسييطلل تد  دير .  ضكالل 

إتلضبببيييتنطبببالتلدكبببلتدربببسي ي تدرتكدلبببلتللضبببيييت 2

 مطيمسنت رإلتمس تدريسييطلل تد  دير .
50% 66% 26%  ضكالل 

نطببببببالتلدكببببببلتشبببببباي إتدرببببببسأيتيد(ت رببببببإلتمببببببس ت 3

%5 %62 %50 دريسييطلل تد  دير .  ضكالل 

نتضبببب لت20-11مببببسإت سمببببلتدريسييطببببلل ترك  ببببلتل 4

%25 %55 %60  رإلتمس تدريسييطلل تد  دير .  ضكالل 

ت

5 

درتدريبببببلتتلمدبببببييتدريسييطبببببلل ت بببببد تدر  بببببي 

ن رببببببإلتمببببببس تركيسييطببببببلل ت54-45نتلل44-35ل

%55 %15 %60 د  دير .  ضكالل 



ت

ت

تدردتع ل ت

درت ببببتد تت بببب ت ببببتلتدرالينببببي تلدردتكتمببببي تدريبببب تتببببت ر تركج ببببلتلببببتأتلدريحيببببلمتدرتكدبببب  

در  ببببلتدرتدريببببلتلمببببسإتدر سمببببلتركدببببتع ل نت بببب تينيضببببلتدرجيمتببببلتلأكليتاببببيتليد بببب تتدرببببتعل   

نتدربببل تيدثبببمتم يينبببلتببببل تدردتلبببييتدر ليضببب تلدردؤشبببرتدرديح ببب ت تببباات يجبببي ت2  يد ت بببسلأتل

تدر جتإ.ت

ت

تحسيببببستدر جببببتإتلطبببب تدردتلببببييتدر ليضبببب تلدرديح بببب ت تببببااتلدردببببتع ل ت:تن2 ببببسلأتل

تلدرتديأن

تل تلدرتديأن  رد تمتلييلدردتع   

 لط تدردؤشرد 

دردتلبببببييت

 در ليض 

در طببببببب ت

درديح  بببلت

  تات

 در يلجلت در جتإت

نطببببببببببببالتدردتع ل ل بكببببببببببببتوتمببببببببببببير تإتت ت1

ب ببببببيرتييتشتإت بكببببببتوت  بببببب نتدرببببببإلتمببببببس ت

%1 %55 %60 دردتع ل تد  دير .  ضكالل 

نطبببالتمبببس تدردبببتع ل تل مسد يبببلتإتميتضبببدلت 2

%5 %25 %20 إتدبيسدنللنتدرإلتمس تدردتع ل تد  دير .  

 ضكالل

نطببالتمببس تدرتدببيأتلي ببردتلي يبب نت رببإلتمببس ت 3

%16 %3 %20 دردتع ل تد  دير .  

 ضكالل

نطببببالتمببببس تدردببببتع ل تمبببب تدر  ببببلتدرتدريببببلت 4

نضببببببب لتدربببببببإلتمبببببببس ت35ت-30ركدبببببببتع ل تل

%56 %3 %60 ركدتع ل تد  دير .  

 ديجيبلل

نطببببالتمببببس تدردببببتع ل تمدبببب ترببببسياةت سمببببلت 5

درببببببإلتمببببببس تنتضبببببب لت20-11 ببببببد ت  ببببببلتل

%15 %65 %60 دردتع ل تد  دير .  

 ضكالل

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ت

ت

ت

ت

ت



ت

ت

ت

ت

تدرا إلتدريحيللت-ثينليت:

 ببب ت بببتلتدرالينبببي تلدردتكتمبببي تدريببب تتبببت ر تركج بببلتلبببتأتدرا بببإلتدريحيلبببلتدرديضبببد لتللب لبببلت

لب لببببلتدألقطببببيوتدرتكدلببببلتلدردكح ببببي تتمدبببي د تدر كلببببي  تدألب لببببلتدردكح ببببل تدر يمببببي تلدردردأبببس 

نتدربببل تيت ببب تدرد يينبببلت3نتليد ببب ت  يد تدرجبببسلأتلت1دأل بببرىنتأدبببيتمابببل ت ببب تدردكحببب تلت

تبل تدردتلييتدر ليض تلدرديح  ت تاات يجي تدر جتإ.تتتتتتتتتت

تلدرديح  ت تااتلتدرا إلتدريحيللتنتحسيستدر جتإتلط تدردتلييتت:ن3درجسلأتل

لطببب تتيلتدرا بببإلتدريحيلبببلتن  بببرد تمتلبببيتتتتتتت  

 دردؤشرد 

دردتلببييت

در ليضبببببب

  

در طببببببببببببب ت

 درديح  لت

 در يلجلت در جتإت

 ديجيبلل 0 %50 %50 نطالتتت رتلب للتمدي د تأكلي تدرجيمتل. 1

نطبببببالتتبببببت رتدألب لبببببلتدردكح بببببلت ببببب تأكلبببببي ت 2

 %50 %50 درجيمتل.

 ديجيبلل 0

نطبببالتتبببت رتدر يمبببي تلدردردأبببستدردكح بببلت ببب ت 3

 %50 %50 درجيمتل.أكلي ت

 ديجيبلل 0

نطببالتتبببت رتلب لبببلتدألقطبببيوتدرتكدلبببلت ببب تأكلبببي ت 4

 %50 %50 درجيمتل.

 ديجيبلل 0

نطببببالتتببببت رتدردكح ببببي تدأل ببببرىت بببب تأكلببببي ت 5

 درجيمتل.

 

 

 ديجيبلل 0

ت

ت

ت

ت

ت



ت

ت

ت

ت

تدراحتثتلدردجا تدرتكدللتلدريأرل تلدرير دلتت-ثيرثيت:

تبببت ر تركج بببلتلبببتأتلمبببسد تدراحبببتثتدرد شبببتيإت د كلبببيتمببب ت ببباأتدرالينبببي تلدردتكتمبببي تدريببب ت

ل يي لبببيت تلمبببس تدردجبببا تدرتكدلبببلتلمبببس تدر يببب تدردؤر بببلتلدردير دبببلنتدريبببي يإتمببب تأكلبببي ت

نتدرببببل تياببببل تدرد يينببببلتبببببل تدردتلببببييتدر ليضبببب تلدرديح بببب ت4درجيمتببببلتليد بببب ت  يد ت ببببسلأتل

ت تاات يجي تدر جتإ.

لدراحببببتثتلدردجببببا تتدر ليضبببب تلدرديح بببب ت تببببااتتحسيببببستدر جببببتإتلطبببب تدردتلببببييت:تن4 ببببسلأتل

تدرتكدللتلدريأرل تلدرير دلتن

ت  رد تمتلييتلدراحتثتلدردجا تدرتكدللن  

 لط تدردؤشرد 

دردتلبببببييت

 در ليض 

در طببببببببببببببب ت

درديح  ببببببببببلت

  تات

 در يلجلت در جتإت

 ايجابية 0 %90 %50 نطالتمس تدراحتثتدرد شتيإت رإلتمس تدريسييطلل . 1

دراحبببتثتدرد شبببتيإت ببب تدر بببيي ت ربببإلتمبببس تنطبببالتمبببس ت 2

 سلبية %30 %40 %50 دراحتثتد  دير .

نطبببببالتمبببببس تدر يببببب تدردؤر بببببلتلدردير دبببببلت ربببببإلتمبببببس ت 3

 سلبية %7 %1 %10 دريسييطلل تد  دير .

نطببالتمببس تدر كلببي تدريبب تتيببسيتمجكببلتمكدلببلت رببإلتمببس ت 4

 سلبية %30 %20 %50 أكلي تدرجيمتل.

تدري  لد درال متت-يدبتيت:

ييبببت رتربببسىتينيضبببلت يمتبببلتبيببببمتلأكليتابببيتعل بببمتت  لدببب ت تي ضبببمتمرد تيببب تلتدبببتير(ت ببب ت

 بببببتلتد تجيعبببببي تدردطبببببي اكللتركجيمتبببببلتبحلببببب تييضبببببد تأبببببمتم تمبببببي تنجبببببي تدر ييطبببببلت

دريتصبببببل تدربببببتعل  تت–دري طبببببل تلد تيبببببي  تت–دري  لدلبببببلتلتدريببببباللي تلدردطبببببؤلرلي ت

تدردرأسيلتلدرامرأسيلتد  دييلن.تت–درسقل ت

ت

ت

ت



تدردكالتت- يمطيت:

مببببب ت ببببباأتدرالينبببببي تلدردتكتمبببببي تدريببببب تتبببببت ر تركج بببببلتلبببببتأتلمبببببسد تدردكال...درجبببببسدلأت

نتلدر يصبببببلتبدكابببببلتدرسيدضبببببي تدأللرلبببببلتدريبببببايللل تدرسيدضبببببي تدأللرلبببببلتدردطبببببينللت6,6,5ل

تلدرسيدضي تدرتكليتتدثمتم يينلتبل تدردتلييتدر ليض تلدرديح  ت تاات يجي تدر جتإ.

تضي تدأللرللتدريايلللطكالتدرسيد -1

طكابببلتدرسيدضبببي تدأللرلبببلتتحسيبببستدر جبببتإتلطببب تدردتلبببييتلدرديح ببب ت تاال:تن5 بببسلأتل

تدريايلللن

ت  رد تمتلييلتدردكالتدريايل ن  

 لط تدردؤشرد 

دردتلبببببببببببببييت

 در ليض 

در طببببببببببببببب ت

درديح  ببببببببببلت

  تات

 در يلجلت در جتإت

 -ل
طيربببببب نتدري ييببببببي تت–لتسييطبببببب ت

 دردالل.
  ن10ت-1ل

  

 -ب
طيربببببب نتدري ييببببببي تت–لتسييطبببببب تت

 درتكدلل.
  ن20ت-1ل

 
 

 - 
طيربببببب نتدري ييببببببي تت–لتسييطبببببب تت

 د نطينلل.
 ن50-1ل ن30ت-1ل

0 
 ديجيبلل

 ضكالل 15 ن50-1ل ن35-1ل لمسد تدردكالت رإلتقيملتدريسييص - 

تطكالتدرسيدضي تدأللرللتدردطينللت -2

طكابببببلتدرسيدضبببببي تدأللرلبببببلتتحسيبببببستدر جبببببتإتلطببببب تدردتلبببببييتلدرديح ببببب ت تبببببااتل:تن6 بببببسلأتل

تدردطينللن

ت  رد تمتلييلدردكالتدردطين ن  

 لط تدردؤشرد 

تدردتليي

 در ليض 

درديح بببببب ت

  تاات

 در يلجل در جتإ

 -ل
طيرببببببب نتدري ييبببببببي تتت–لتتسييطببببببب تت

 طالل.
 ت ن10ت-1ل

   ت

 -ب
طيرببببببب نتدري ييبببببببي تت–لتتسييطببببببب تت

 درتكدلل.
  ن20ت-1ل

 
 

 - 
طيرببببببب نتدري ييبببببببي تت–لتتسييطببببببب تت

 د نطينلل.
 ن35-1ل ن30ت-1ل

0 
 ديجيبلل

 ديجيبلل 0 ن35-1ل ن35-1ل لمسد تدردكالت رإلتقيملتدريسييص.ت - 

ت



ت

تطكالتدرسيدضي تدرتكلي -3

تطكالتدرسيدضي تدرتكلينتحسيستدر جتإتلط تدردتلييتلدرديح  ت تااتل:تن6 سلأتل

ت  رد تمتلييتلطكالتدرسيدضي تدرتكلين  

 لط تدردؤشرد 

تدردتليي

 در ليض 

تدرديح  

  تا

 در يلجل در جتإ

1 

مبببببس تدردكابببببلتدرد ابببببترل ت ربببببإلتلمبببببسد تدردكابببببلت

 درد دظتراة.
 ن6-5ل ن4-15ل ن10-10ل

 ضكالل

 ضكالل 3 ن10-1ل ن6-1ل طير ن.ت–لتسييط تت 2

ت

ت سملتدردجيد ت/تآرلي تدريتيل تم تدردجيد :-ضي ضيت:

لدردتكتمببي تدريبب تتببت ر تركج ببلتلببتأت سمببلتدردجيد /آرلببي تدريتببيل تمبب ت بب ت ببتلتدرالينببي ت

نتدربببل تيدثبببمتم يينبببلتببببل تدردتلبببييتدر ليضببب تلدرديح ببب ت تببباات5دردجيدببب تيد ببب ت  يد تدرجبببسلأل

ت يجي تدر جتإ.

 سمبببلتدردجيدببب ت/تآرلبببي تدريتبببيل تلتحسيبببستدر جبببتإتلطببب تدردتلبببييتلدرديح ببب ت تبببااتت:ن5 بببسلأتل

تنم تدردجيد 

ت  رد تمتلييتل سملتدردجيد ن  

 لط تدردؤشرد 

تدردتليي

 در ليض 

در طببببببببببببببببببببببب ت

 درديح  لت تات

 در يلجل در جتإ

1 

نطبببببالتلمضبببببيلتعل بببببلتدريبببببسييصت

درببلي تشببييأتدتب تيرلببلت بب ت سمببلت

دردجيدبببببببب ت رببببببببإلتمببببببببس تعل ببببببببلت

 دريسييصتد  دير .

50% 50% 

0 

 ديجيبلل

 .نطالتنشيطي تأكلي تدرجيمتلت  ت سملتدردجيد  2

 -ل

محبببببتيتدر شبببببيطي ت ببببب تمجبببببيأت

درتكبببببتوتد  دييبببببلتلد قييبببببي يلت

 لدردحيضالل.

100%  

 

 

 -ب
محبببببتيتدر شبببببيطي ت ببببب تمجبببببيأت

 درتكتوتدر ينتنللتلدريشريتلل.
100%  

 
 

    %100محبببببببببتيتدر شبببببببببيطي تدردالبببببببببلت - 



تلصحلتدردجيد .

 - 
محبببببببببتيتدر شبببببببببيطي تدرتكبببببببببتوت

 درير ل.
100%  

 
 

 ديجيبلل 0 %100 %100 محتيتلنشدلتدرتكتوتد نطينلل. -عـت

 -ل
محببببببببببتيتدر شببببببببببيطي تدر  لببببببببببلت

 لدرريي لل.
100%  

 
 

    %100 محتيتدرتكتوتدرا سضلل. -ز

ت

تضيبتيت:تدريتكلةتلدريسيي تلردطيدر:

دريتكببببلةتلدريببببسيي تدردطببببيدرت بببب ت ببببتلتدرالينببببي تلدردتكتمببببي تدريبببب تتببببت ر تركج ببببلتلببببتأت

دردتلببببييتدر ليضبببب تلدردؤشببببرت يجببببي تنتدرببببل تيدثببببمتم يينببببلتبببببل ت5درجببببسلألليد بببب ت  يد ت

تدر جتإ.

تندريتكلةتلدريسيي تدردطيدرتحسيستدر جتإتلط تدردتلييتلدرديح  ت تاالت:ن5 سلأتل

ت  رد تمتلييتلدريتكلةتلدريسيي تدردطيدرنتت  

 لط تدردؤشرد 

دردتلبببببييت

 در ليض 

در طببببب ت

دردبببببيح 

 قلت تا

 در يلجل در جتإت

1 

دريسييالبببلتنطبببالتمبببس تدردشبببييأل ت ببب تدربببسليد ت

مببببب تلمضبببببيلتعل بببببلتدريبببببسييصت ربببببإلتمجدبببببت ت

 ضكالل %20 %50 %30 مس عةتتد  دير ت  تأكلي تدرجيمتل.

2 

نطبببالتمبببس تدردشبببييأل ت ببب تدربببسليد تدريسييالبببلت

مببببب تدردبببببتع ل ت ربببببإلتنطبببببالتدرتبببببس تد  دبببببير ت

 ضكالل %25 %55 %30 ركدتع ل ت  تأكلي تدرجيمتل.

3 

نطبببالتمبببس تدردشبببييأل ت ببب تليظتدرتدبببمتمبببب ت

دريسييطببببببلل تدرببببببإلتمجدببببببت تلمضببببببيلتعل ببببببلت

    %25 دريسييصت  تأكلي تدرجيمتل.

4 

نطبببالتمبببس تدردشبببييأل ت ببب تليظتدرتدبببمتمبببب ت

دردبببببببتع ل ت ببببببب تدرجيمتببببببببلتدربببببببإلتمجدببببببببت ت

    %25 دردتع ل ت  تأكلي تدرجيمتل.



5 

نطبببالتمبببس تدردشبببييأل ت ببب تدربببسليد تدريسييالبببلت

 ببببيي تدرجيمتببببلتمبببب تدريسييطببببلل تدرببببإلتمببببس ت

    %20 د  دير .دريسييطلل ت

6 

نطبببالتمبببس تدردشبببييأل ت ببب تدربببسليد تدريسييالبببلت

 بببببيي تدرجيمتبببببلتمببببب تدردبببببتع ل تدربببببإلتدرتبببببس ت

 د  دير تركدتع ل ت  تأكلي تدرجيمتلت.
20%    

6 

نطبببببالتمبببببس تدربببببسليد تدرد يمبببببلت ببببب تدرجيمتبببببلت

لدريتكبببببببلةتدردطبببببببيدرنتدربببببببإلتمبببببببس تدربببببببسليد ت

    %100 درد ددل.

تلدردتكتميتللدرد يالتدرتكدللتت-ثيم يت:

درد ياببببلتدرتكدلببببلتلدردتكتميتلببببلت بببب ت ببببتلتدرالينببببي تلدردتكتمببببي تدريبببب تتببببت ر تركج ببببلتلببببتأت

نتتدربببل تيدثبببمتم يينبببلتببببل تدردتلبببييتدر ليضببب تلدرديح ببب ت تببباات يجبببي ت10 بببسلألليد ببب ت  يد ت

تدر جتإ.

تنلدردتكتميتللتحسيستدر جتإتلط تدردتلييتلدرديح  ت تااتلدرد يالتدرتكدللت:تن10 سلأتل

  بببببببببببرد تمتلبببببببببببييتلدرد يابببببببببببلتدرتكدلبببببببببببلتتتتتتتتتت  

تلدردتكتميتللن

 لط تدردؤشرد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

دردتلبببببببببييت

 در ليض 

در طببببببببببب ت

درديح  ببببببلت

  تات

 در يلجلت در جتإت

مبببس تدر يببب تد  دبببير ت ربببإلتمبببس تدردكابببلتد  دبببير تتت 1

 طير نت.ت-لتأييب
 ضكالل 3 ن1-3ل ن1-6ل

ت

2 

د  دببببير ت رببببإلتمببببس تم ببببيلي تدر يبببب تمببببس تدردكاببببلت

 م تد ن.–درديت رإتلطير ت
 ديجيبلل 0 ن3-1ل ن3-1ل

مببببس تطكاببببلتدرسيدضببببي تدرتكلببببيت رببببإلتمببببس تدرببببسلييي ت 3

  لييلن.ت-لدردجا تدرتكدللتدرديت رإتلتطير ت
 ضكالل 6 ن3-1ل ن10-1ل

مببببس تطكاببببلتدرسيدضببببي تدرتكلببببيت رببببإلتمببببس تدررضببببينمت 4

 يضيرلن.ت-د طييي تدرجيمتلللطير 
 ديجيبلل 0 ن10-1ل ن10-1ل

مبببس تدردكابببلتمببب تيلد تدرد يابببلت ربببإلتدرتبببس تد  دبببير ت 5

 ركدكالتبيرجيمتل.
    ن10-3ل

مببببس تدردكاببببلتد  دببببير ت رببببإلتمببببس تدر يبببب تدردتببببييإت 6

 أييبتمتيينت.-لطير 
 ديجيبلل 0 ن3-1ل ن3-1ل



مببببس تدردببببتع ل تيل تد  ييبببببيتت بببب تدرد يابببببي ت 6

 بببببب تم ياببببببي تأكلببببببي ت رببببببإلت  دببببببير تدردببببببتع ل ت

 درجيمتل.

    ن10-6ل

مبببس تمطبببي سم تدرد يابببلتد  يرد بببللت ربببإلتمجدبببت ت 5

 دريسييطلل تلطكالتدرسيدضي تدرتكلي.
    ن1-1ل

ت

تدريسييصتلدرد يعجتدريتكلدلل.تت-تيضتي:

دريببببسييصتلدرد ببببيعجتدريتكلدلببببلت بببب ت ببببتلتدرالينببببي تلدردتكتمببببي تدريبببب تتببببت ر تركج ببببلتلببببتأت

دربببل تيدثبببمتم يينبببلتببببل تدردتلبببييتدر ليضببب تلدرديح ببب ت تببباات يجبببي تتتن11 بببسلألليد ببب ت  يد ت

تدر جتإ.

تندريسييصتلدرد يعجتدريتكلدللتحسيستدر جتإتلط تدردتلييتلدرديح  ت تااتل:تن11درجسلأل

ت  

تندريسييصتلدرد يعجتدريتكلدللل  رد تمتليي

 لط تدردؤشرد ت

دردتلبببببببببببببييت

 در ليض 

در طبببببببب ت

درديح  بببلت

  تات

 در يلجلت در جتإت

دضبببببي سدوتدضبببببيردتلجلي تدريبببببسييصتدردتيصببببببرإت 1

  رإلتدرتس تدر ك تركيسييطلل .
 ديجيبلل 0 60% 60%

مببببس تدرد ببببريد تدرسيدضببببللتلضبببباتمليت رببببإلتمببببس ت 2

تدرطيمي تدردتيدسإت  تأكلي تدرجيمتل.

 ضيملنت-لم ريتتتتتتتتتتتتتتتت

 ديجيبلل 0 33% 33%

 

 

 

 

 


